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POVZETEK
Izhodišča
Obsmrtne izkušnje so doživljanja globokih občutkov v smislu izventelesnih doživetij in
vstopa v druge dimenzije izven običajnih meja časa in prostora, ki najpogosteje
nastopijo, ko je človek soočen z življenjsko nevarno situacijo, je blizu smrti ali pa je
celo klinično mrtev. Pojav obsmrtnih izkušenj skuša razložiti več teorij (fiziološke,
psihološke in transcendentalne) in kombiniranih modelov, vendar zaenkrat enotno
sprejeta razlaga ne obstaja. Doživetje obsmrtne izkušnje globoko spremeni nadaljnje
življenje bolnika, vpliva pa tudi na fizično in psihološko okrevanje ter na odnose
bolnika s partnerjem, otroci in sorodniki.
Cilji
Cilji raziskave so bili ugotoviti število oziroma odstotek bolnikov z obsmrtno izkušnjo
po uspešnem oživljanju zaradi kardiogenega vzroka zastoja srca; ugotoviti vpliv
obsmrtne izkušnje na življenje bolnika; preveriti povezanost med trajanjem oživljanja
in prisotnostjo obsmrtne izkušnje; preveriti povezanost med starostjo bolnika in
prisotnostjo obsmrtne izkušnje; ugotoviti vpliv aplikacije zdravil pred, med in po
oživljanju na prisotnost obsmrtne izkušnje; ugotoviti vpliv aplikacije vazopresina na
prisotnost obsmrtne izkušnje; ugotoviti vpliv vernosti bolnika na prisotnost obsmrtne
izkušnje; ugotoviti vpliv nekaterih fizioloških stanj (hipoksija, hiperkarbija, elektrolitske
motnje) na prisotnost obsmrtne izkušnje.
Metode
V treh največjih slovenskih bolnišnicah sem izvedla multicentrično prospektivno
observacijsko raziskavo o psihokognitivnih doživljanjih bolnikov, ki so v času leta in
pol na terenu doživeli kardiogeni srčni zastoj in bili uspešno oživljani. Ob prvem stiku
z bolniki, ki je bil izveden takoj, ko je to bilo mogoče, sem uporabila Greysonov
vprašalnik o obsmrtnih izkušnjah in Kaslov vprašalnik za določanje indeksa
6

religioznosti. Iz medicinske dokumentacije sem pridobila demografske podatke in
klinične podatke o poteku oživljanja ter zdravljenja v bolnišnici. Po 6 mesecih sem
bolnike ponovno anketirala. Uporabila sem Greysonov vprašalnik o obsmrtnih
izkušnjah in Ringov vprašalnik o življenjskih spremembah. V statistični analizi sem
uporabila metode deskriptivne statistike, univariantno in multivariantno analizo.
Rezultati
Vzorec prvega stika je vseboval 52, vzorec drugega stika pa 37 bolnikov. Obsmrtno
izkušnjo je doživelo 11 (21,2 %) bolnikov. Obsmrtne izkušnje so bile pogostejše pri
bolnikih, ki so jih doživeli že ob prejšnjih srčnih zastojih, pri bolnikih, katerih EKG
vzorec ob srčnem zastoju ni bil ventrikularna fibrilacija, pri bolnikih, pri katerih
defibrilacija ni bila izvedena, pri bolnikih, ki so imeli višje vrednosti delnega tlaka
ogljikovega dioksida v arterijski krvi, pri bolnikih, ki so pred oživljanjem prejeli
enalapril, furosemid in inzulin ter pri bolnikih, ki so po oživljanju prejeli enalapril,
diazepam in inzulin. Neodvisni napovedni dejavnik za doživetje obsmrtne izkušnje je
bil diazepam, apliciran po oživljanju. Obsmrtne izkušnje so globoko posegle v
nadaljnja življenja bolnikov, saj se je pri njih povečalo zanimanje za smisel življenja in
njih same, za odnose do drugih in za duhovnost.
Zaključki
Vsak peti bolnik v Sloveniji med srčnim zastojem na terenu doživi obsmrtno izkušnjo,
ki v njegovem življenju pusti globoko sled. Zato ti bolniki potrebujejo pozornost
medicinskega osebja, ki jih mora znati prepoznati, se z njimi soočati in jih primerno
obravnavati. Sam obstoj obsmrtnih izkušenj pa se lahko uporabi v obravnavi
umirajočih bolnikov in njihovih svojcev. Za nadaljnje proučevanje fenomenologije
obsmrtnih izkušenj bodo potrebne multicentrične prospektivne raziskave na velikih
vzorcih.
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Near-death experiences among the survivals of out-of-hospital cardiogenic
cardiac arrest

ABSTRACT
Background
Near-death experiences are experiences of deep feelings of out-of-body experiences
and of entering other dimensions outside usual borders of time and space. They
mostly occur when a person is facing a life-threatening situation, is near death or is
even clinically

death.

A

lot of

theories (physiological, psychological

and

transcendental) and combined models tried to explain their existence, but so far none
of them has provided an unified explanation. Near-death experiences deeply change
the further lives of patients, affect both their physical and psychological recovery and
also the relationship between the patients and their spouse, family and relatives.
Aims
The aims of this research were: to determine the number and percentage of the
patients with near-death experiences after a successful resuscitation after out-ofhospital cardiac arrest; to determine the effect of near-death experiences on the lives
of the patients; to test the relationship between the length of resuscitation and the
incidence of near-death experiences; to test the relationship between the age of the
patients and the incidence of near-death experiences; to determine the effect of
given drugs before, during, and after the resuscitation on the incidence of near-death
experiences; To determine the effect of the vazopresin on the incidence of neardeath experiences; to determine the effect of religiousness of the patients on the
incidence of near-death experiences; to determine the effect of some physiological

8

states (hypoxia, hypercarbia, electrolyte changes) on the incidence of near-death
experiences.
Methods
I conducted a multicentre prospective observational study in the three largest
hospitals in Slovenia about psycho-cognitive experiences of the patients that were
successfully resuscitated after out-of-hospital cardiogenic cardiac arrest in an 18
months period. I did the first interview with the patients as soon as they were able to
cooperate. I used Greyson’s near-death experiences scale and Kasl’s index of
religiousness scale. I obtained the demographic data and the data about the
resuscitation and the clinical course of the patients from the patients’ records that
were available in the hospital. I conducted the second interview with the patients after
6 months. I used Greyson’s near-death experiences scale and Ring’s life changing
inventory. In the statistical analysis I used the methods of descriptive statistics,
univariate and multivariate analyses.
Results
The sample upon the first interview contained 52 patients, and upon the second 37
patients. The near-death experiences were reported by 11 (21.2%) patients. The
near-death experiences were more common among the patients that have had such
experiences also in previous cardiac arrests, among the patients, whose ECG
pattern during cardiac arrest was not ventricular fibrillation, among patients that were
not defibrillated, among patients that had higher partial pressure of carboxic dioxide
in the peripheral arterial blood, among patients that were given enalapril, furosemide,
and insulin before the resuscitation, and among the patients that were given
enalapril, diazepam, and insulin after the resuscitation. The independent predictor for
the presence of near-death experiences was diazepam. Near-death experiences
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deeply affected the further lives of the patients. Their interest in the meaning of the
life, the interest for themselves, the interest for the relationships with others, and for
the spirituality has increased.
Conclusions
Every fifth out-of-hospital cardiac arrest patient in Slovenia experiences the neardeath experience, which deeply affects his further life. Thus patients require attention
of medical staff, that have to know how to identify such patients, how to cope with
them, and how to properly manage them. The existence of near-death experiences
can be used in the management of the dying patients and their relatives. Further
studies of near-death experiences should focus on the multicentre prospective
design and on large samples.
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1 UVOD
Z razvojem medicine na področju oživljanja vedno več bolnikov z nenadnim
srčnim zastojem na terenu preživi, kakovost njihovega življenja pa je zelo dobra (1, 2,
3). Vendar pa imajo ti bolniki pogosto manj opazne, a klinično pomembne psihološke
in kognitivne posledice, ki lahko v veliki meri vplivajo na njihovo življenje po srčnem
zastoju (4).
Manj znan, a relativno pogost del srčnega zastoja so tudi obsmrtne izkušnje (5), ki
velikokrat povzročijo korenite spremembe socialnega, duhovnega in religioznega
vidika bolnikovega življenja (6).

1.1 Srčni zastoj in klinična smrt
Srčni zastoj je definiran kot nenadno prenehanje delovanja srca, ki je lahko ob
primerni in takojšnji intervenciji reverzibilno, v primeru njenega neizvajanja pa
neizbežno vodi v smrt (7, 8, 9). Posledično pride do hipoksije možganov, kar vodi v
nezavest, in do prenehanja dihanja. Klinična smrt je opredeljena kot stanje
prenehanje dihanja in popolnega zastoja krvnega obtoka z reverzibilno okvarjeno
aktivnostjo možganov (7, 8, 9).
Nenadni srčni zastoj povzroči več kot 60 % smrti pri odraslih bolnikih s koronarno
srčno boleznijo (10). Letna incidenca srčnega zastoja zaradi kardioloških vzrokov na
terenu je 50-60 na 100.000 ljudi (11, 12). Vzroki nenadnega srčnega zastoja pri
odraslih so najpogosteje kardiogeni. To so ishemična bolezen srca, akutna
obstrukcija cirkulacije, kardiomiopatije, miokarditis, poškodba in tamponada srca.
Drugi vzroki so respiratorni (hipoksija, hiperkapnija), cirkulatorni (hipovolemija,
tenzijski pnevmotoraks, pljučna embolija, vagalni refleksni mehanizmi), metabolni
(elektrolitske motnje, kateholamini, hipotermija) in drugi (udar električnega toka,
utopitev, aplikacija nekaterih zdravil) (7, 8, 9).
11

Klinični znak srčnega zastoja pri odraslih je odsotnost tipnega pulza na arteriji
karotis. Klinična znaka klinične smrti pa sta, poleg odsotnosti tipnega pulza na arteriji
karotis, še prenehanje dihanja in nezavest. Najbolj pogost električni mehanizem
srčnega zastoja je ventrikularna fibrilacija (VF), ostali mehanizmi pa so še
ventrikularna tahikardija z netipnim perifernim pulzom (VT), asistolija in električna
aktivnost srca brez tipnih perifernih pulzov (PEA) (7, 8, 9). Ob prvi analizi srčnega
ritma pri bolnikih s srčnim zastojem na terenu jih ima okoli 40 % vzorec VF (13, 14,
15, 16). Verjetno pa jih ima ta vzorec še več, vendar le-ta do prve analize srčnega
ritma že preide v asistolijo (17).

1.1.1 Fiziologija delovanja možganov med srčnim zastojem
V normalnih pogojih so možgani deležni 15 % minutnega volumna krvi. Za
vzdrževanje funkcije in elektrofiziološke aktivnosti možganskih celic sta potrebna
kisik in glukoza (18). Takoj po prenehanju krčenja miokarda srednji arterijski tlak
pade na nemerljivo raven. Posledično upade tudi pretok krvi skozi možgane, kar
povzroči upočasnjevanje EEG valov, ki po 10 do 20 sekundah od nastanka srčnega
zastoja postanejo ravna linija (19) in elektrofiziološka aktivnost možganske skorje
preneha. Prekrvavitev možganov je odvisna od zadostnega diastoličnega in
srednjega arterijskega pritiska. Kljub pravilnemu izvajanju umetne masaže srca in
aplikaciji vazopresorskih zdravil (adrenalin, vazopresin), kar sicer povzroči dvig
sistoličnega krvnega tlaka, pa je perfuzijski tlak možganov (CPP) še vedno prenizek
za zagotavljanje zadostne prekrvavitve možganov (20). Posledici upada prekrvavitve
možganov sta tako upad možganskih funkcij in izguba zavesti (18).
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1.2 Oživljanje
Hitro in pravilno oživljanje je pri srčnem zastoju ključnega pomena. Sestavljeno je iz
osnovnih in nadaljevalnih postopkov, ki so natančno predpisani (21, 22). Del
nadaljevalnih postopkov oživljanja je tudi uporaba naslednjih zdravil: vazopresorji
(adrenalin, vazopresin), antiaritmiki (amiodaron, lidokain, magnezijev sulfat), atropin,
teofilin (aminofilin), kalcij in natrijev bikarbonat (22). V nadaljevanju so podrobneje
opisana tista zdravila, ki imajo potencialni vpliv na kognitivne funkcije.

1.2.1 Vazopresin
Arginin vazopresin (AVP) je ciklični nonapeptid, ki nastaja v nevrosekretornih
celicah hipotalamusa. Ločimo dva anatomsko in funkcionalno ločena mehanizma
delovanja. Prvi je periferni, pri katerem se AVP sprošča na periferijo iz posteriornega
dela pituitarne žleze. Regulira absorpcijo vode in produkcijo urina v ledvicah
(antidiuretični učinek), povzroča vazokonstrikcijo gladkih mišic žil, spodbuja glikolizo,
glukoneogenezo, esterifikacijo in oksidacijo prostih maščobnih kislin v jetrih ter
spodbuja agregacijo trombocitov (23, 24). Centralni sistem delovanja se nanaša na
nevromodulatorno oziroma nevrotransmitersko funkcijo AVP, pri čemer se le-ta
sprošča v centralni živčni sistem in ne na periferijo. Vpliva na učenje in spomin,
družbeno obnašanje, cirkadiani ritem, termoregulacijo in avtonomne funkcije (25, 26).
Najbolj raziskan (tudi pri ljudeh) je njegov vpliv na kognitivne funkcije, saj izboljša
kratkoročni in dolgoročni spomin (27, 28, 29).
V možganih obstajajo vsaj tri poti, po katerih se prenaša centralni AVP. Prva je
nevronska pot, ki sega od hipotalamusa do hipokampusa, amigdale in črne
substance, drugo pot pa predstavlja cerebrospinalna tekočina, ki naj bi služila kot
prenašalka AVP. Tretja pot pa je možgansko-žilna preko horoidnega pleksusa in
ventriklov, možno pa je tudi, da možganske kapilare omogočajo prehod AVP iz
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plazme v možgane. Tako je eden od mehanizmov delovanja AVP tudi sprememba
propustnosti možgansko-žilne pregrade (30, 31).

1.2.2 Lidokain
Lidokain je zdravilo, ki podaljša refraktarno dobo miocitov in tako deluje
antiaritmično (22). In vivo raziskave pri živalih so pokazale, da lidokain zaščiti
možgane pred poškodbami zaradi ishemije, saj je pri psih ohranil možganske funkcije
med hipotermičnim srčnim zastojem (32) in zmanjšal velikost ishemičnega infarkta
med prehodno fokalno cerebralno ishemijo pri podganah (33). Infuzija običajne doze
lidokaina med operacijo na odprtem srcu pri ljudeh je izboljšala nevropsihološke izide
operacije (34) in zmanjšala pogostnost kognitivnih motenj v zgodnji pooperativni fazi
(35).

1.2.3 Magnezijev sulfat
Magnezij je pomemben del mnogih encimskih sistemov. Zmanjša sproščanje
acetilholina in občutljivost motorične ploščice, izboljša kontraktilni odgovor miokarda
in omeji velikost infarkta zaradi ishemije srčne mišice. Zmanjšana koncentracija
magnezija v krvi, ki je pogosto povezana tudi s hipokaliemijo, lahko povzroči
nastanek aritmij oziroma celo srčnega zastoja (22).
Raziskave so pokazale, da uporaba magnezijevih soli pomembno zmanjša
nevrološke in kognitivne posledice pri travmatski poškodbi možganov živali ter ljudi
(36, 37, 38).
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1.3 Stanje po uspešnem oživljanju
Pri le 5-40 % bolnikov z nenadnim srčnim zastojem na terenu je oživljanje
uspešno. Od teh jih je le 10-30 % odpuščenih iz bolnišnice (1, 3, 22, 39, 40).

1.3.1 Postopek zdravljenja po uspešnem oživljanju
Faza stanja po oživljanju se začne že na terenu, ko je ponovno vzpostavljena
spontana cirkulacija krvi (ROSC), in nadaljuje na intenzivnem oddelku bolnišnice.
Bolniki, ki so imeli le kratkotrajen srčni zastoj in imajo takoj po vzpostavitvi spontane
cirkulacije normalno nevrološko funkcijo možganov, ne potrebujejo endotrahealne
intubacije in ventilacije, ampak dobijo kisik preko obrazne maske. Ostali so intubirani,
sedirani in kontrolirano ventilirani. Pri le-teh se običajno izvede tudi terapevtska
hipotermija, katere namen je zmanjšati reperfuzijsko poškodbo možganov.
Uporabljajo se zunanje (vrečke z hladno vsebino pod pazduho in v predelu dimelj) in
notranje (infuzija na 4 °C ohlajene fiziološke raztopine v dozi 30 mg/kg telesne teže)
tehnike ohlajevanja. Odrasel bolnik naj bi bil ohlajen na temperaturo jedra telesa med
32 °C in 34 °C (22).
V zgodnji fazi po oživljanju se najpogosteje uporabljajo naslednja zdravila:
diuretiki, vazodilatatorji, kalijev klorid, antiaritmiki in sedativi (najpogosteje barbiturati
in benzodiazepini) (22).

1.3.1.1 Benzodiazepini
Benzodiazepini, še posebej lorazepam, lahko povzročajo anterogradno amnezijo.
Vplivajo tako na kratkotrajen, kot tudi na dolgotrajen spomin. Stopnja amnezije je
odvisna

od

doze

in razlike

v

razpolovnih časih

med

različnimi

vrstami

benzodiazepinov. Amnezija se tako pojavlja večinoma pri intravenskem dajanju (41,
42, 43).
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1.3.2 Fiziologija delovanja možganov po srčnem zastoju
Stanje možganov po srčnem zastoju lahko razdelimo v 4 faze. Po ponovni
vzpostavitvi spontane cirkulacije se kljub zadostni prekrvavitvi možganov njihova
elektrofiziološka aktivnost ne povrne takoj. Vzrok je v lokalni vazokonstrikciji, ki
domnevno

nastane

zaradi

motenega

ravnotežja

med

lokalnim

nastankom

vazokonstriktorjev in vazodilatatorjev (faza 1). Dolžina te faze je odvisna od trajanja
srčnega zastoja. Sledi ji faza 2, ki traja od 15 do 30 minut, zanjo pa je značilna
prehodna globalna hiperemija. V fazi 3 pride do zakasnele hipoperfuzije, kjer se
stopnja prekrvavitve možganov zopet zmanjša, nivo kisika v krvi pa počasi raste. Po
24 urah od ponovne vzpostavitve cirkulacije nastopi faza 4, ko se prekrvavitev in
metabolizem možganov ponovno stabilizirata (44).

1.4 Kakovost življenja bolnikov po srčnem zastoju na terenu
Kakovost življenja bolnikov po srčnem zastoju na terenu se bistveno ne razlikuje
od kakovosti življenja drugih bolnikov, ki so bili hospitalizirani na enoti intenzivne
terapije (45). Bolniki, ki so mlajši od 65 let, imajo podobno kakovost življenja kot
splošna populacija, pri starejših pa je le-ta nekoliko nižja (3). Ostali dejavniki, ki
vplivajo na kakovost življenja po nenadnem srčnem zastoju na terenu, pa so: trajanje
oživljanja (46), čas med srčnim zastojem in začetkom oživljanja (47) in takojšnji
pričetka oživljanja s strani očividcev oz. uporaba avtomatskega defibrilatorja (1).
Med posledice srčnega zastoja lahko štejemo tudi vpliv doživetja obsrmtnih
izkušenj. Podrobneje so ta doživljanja opisana v nadaljevanju v točki 1.5.
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1.4.1 Cerebralna funkcija
Cerebralna funkcija bolnikov po preživelem srčnem zastoju se najbolj pogosto
določa s pomočjo lestvice CPC (angl. Cerebral Performance Categories) (48).
Sestavljena je iz 5 stopenj (1 – dobra možganska funkcija, 5 – možganska smrt). Ob
odpustu iz bolnišnice ima od 20 do 40 % bolnikov dobro cerebralno funkcijo (rezultat
lestvice CPC je 1 ali 2 (49, 50).

1.4.2 Dolgotrajne psihološke in kognitivne posledice
Kljub dobri kakovosti življenja pa imajo bolniki po srčnem zastoju pogosto
kognitivne motnje (51) in potravmatsko stresno motnjo (PTSM) (52, 53).

1.4.2.1 Potravmatska stresna motnja
To je motnja, ki nastane po soočenju z zelo stresnim dogodkom. Kaže se s
ponovnimi doživljanji tega dogodka, bolnik se določenim situacijam izogiba, je otopel,
ponoči se pogosti zbuja (54). Incidenca PTSM po srčnem zastoju je med 20 in 30 %
(52, 53). Do sedaj je bilo ugotovljeno, da je neodvisni dejavnik tveganja za njen
nastanek le višja starost bolnika (52). Bolniki s PTSM pa imajo večjo pojavnost
anksioznosti in depresije (55).

1.4.2.2 Kognitivne motnje
Šest mesecev po srčnem zastoju ima od 20 do 50 % bolnikov kognitivne motnje
(51, 56, 57). Prisotnost le-teh je odvisna od časa med srčnim zastojem in začetkom
oživljanja (57), zgodnje defibrilacije (51), trajanja kome (56) in starosti bolnika (58).
Večina raziskav poroča predvsem o motnjah dolgoročnega spomina, ki so trajne
in tako resne, da vplivajo na vsakdanje življenje bolnika, kljub temu pa so
premalokrat prepoznane (59). Predvsem sta prizadeti sposobnosti ponovnega
priklica nekega dogodka v spomin in sposobnost prepoznavanja že videnega, pa tudi
motnje besednega spomina. Nedavne raziskave vzrok kognitivnih motenj pripisujejo
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atrofiji celotne možganske skorje in ne izolirani poškodbi hipokampusa kot posledice
anoksije (60).

1.5 Obsmrtne izkušnje
Že od nekdaj so ljudje, ki so bili soočeni z življenjsko nevarno situacijo, bili blizu
smrti (četudi le po svoji oceni) ali pa bili celo klinično mrtvi in so se kasneje ovedli,
poročali o doživljanju globokih občutkov v smislu izven-telesnih doživetij, vstopa v
druge dimenzije izven običajnih meja časa in prostora (61). Leta 1975 je Moody (62)
ta doživetja imenoval obsmrtne izkušnje.

1.5.1 Definicija obsmrtnih izkušenj
Splošno sprejeta definicija obsmrtnih izkušenj zaenkrat ne obstaja. Po Moody-ju
(62) so obsmrtne izkušnje definirane kot nepopisljiva doživetja, ki lahko vključujejo
občutke miru in izven-telesnega bivanja, zaznavanje nenavadnih zvokov, premikanje
skozi temen predor, srečanja s spiritualnimi ali že pokojnimi osebami, retrospektivni
pregled lastnega življenja, prihod do točke, s katere ni vrnitve, vrnitev v fizično telo in
globoke spremembe lastnih prepričanj in vrednot.
Po Greysonu (63) pa so le-te »globoka psihična doživetja z elementi
transcendence in mistike, ki se značilno pojavijo pri posameznikih, ki so blizu smrti ali
pa v situacijah intenzivne fizične ali čustvene nevarnosti. Ti elementi vključujejo
nepopisljivost izkušenj, občutek prekoračenja mej lastnega ega in izkušnjo enosti z
višjim oziroma božanskim principom«.

1.5.2 Elementi obsmrtnih izkušenj
Obstaja več sistematičnih opisov elementov obsmrtnih izkušenj, čeprav ni nujno,
da je vsaka posamezna obsmrtna izkušnja sestavljena iz vseh (64). Moody je prvi
sistematično opisal značilne elemente obsmrtnih izkušenj: nepopisljivost, zaznavanje
glasov, ki so nas proglasili za mrtve, občutki spokoja in tišine, zaznavanje
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nenavadnih zvokov, videnje temnega predora, izven-telesna izkušnja, srečanja s
spiritualnimi bitji, doživljanje bleščeče svetlobe kot bitja iz svetlobe, panoramski
življenjski pregled, izkušnja popolnega vedenja, videnja mest svetlobe in osupljivih
bitij, izkušnje nadnaravnih pomoči, zaznavanje meje, s katere ni vrnitve, in vrnitev v
lastno fizično telo (62, 63, 65, 66).
Kasneje je Ring (67) na osnovi strukturiranega intervjuja s pomočjo vprašalnika
vpeljal izraz jedrne (osrednje) izkušnje (angl. core experience), ki je sestavljena iz
petih stopenj, ki se zgodijo v naslednjem vrstnem redu:
1. občutek popolnega miru in notranjega spokoja: pozitivni občutki so
značilnost večine obsmrtnih izkušenj in po navadi trajajo ves čas njihovega
doživljanja. Manjšina pa jih povzroči tudi negativne občutke (Glejte poglavje
1.5.4!),
2. ločitev od lastnega fizičnega telesa: izven-telesna doživljanja so pogosto del
obsmrtnih izkušenj, čeprav se lahko zgodijo tudi neodvisno od njih. Gre za
občutek ločitve zavesti od fizičnega telesa, po navadi takšne osebe
opazujejo svoje fizično telo iz neke točke na njim,
3. vstop v območje teme: temen predor, po katerem oseba potuje s hitrostjo, ki
jo opiše kot svetlobno,
4. videnje bleščeče svetlobe: ta svetloba je opisana kot zelo svetla in pogosto
opredeljena kot neke vrste spiritualno bitje, ki je osebe nezadržno privlačila k
sebi. V to fazo spada tudi panoramski pregled življenja, ki vključuje
predvajanje

ključnih

dogodkov

iz

življenja

osebe

in

ni

namenjen

kakršnemukoli postavljanju sodbe,
5. potovanje čez področje bleščeče svetlobe in vstop v drugo sfero (dimenzijo):
vključuje videnje prelepih vrtov s poslušanjem nebeške glasbe, srečanja z
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že umrlimi sorodniki ali spiritualnimi bitji, ki so v vlogi vodičev in doživetje
neke meje (črta, reka, ograja), ki simbolično predstavlja točko, s katere ni
več vrnitve v fizično življenje. Na tej točki oseba, pogostokrat upiraje se,
sprejme odločitev o vrnitvi v lastno fizično telo.
Noyes (68) je določil tri razvojne faze (upor, življenjski pregled in transcendenca),
Lundhal (69) pa je predlagal deset stopenj (spokoj, ločitev od fizičnega telesa,
občutek lastne smrti, vstop v območje teme, videnje svetlobe, vstop v drugo sfero
bivanja, srečanje z že pokojnimi osebami, življenjski pregled, odločitev ali ukaz o
vrnitvi v življenje in vrnitev v življenje).

1.5.3 Tipologija obsmrtnih izkušenj
Za razliko od t.i. invariantne hipoteze (67), ki predpostavlja enoten koncept
obsmrtne izkušnje, pa obstaja več alternativnih hipotez, ki temeljijo na predpostavki,
da obstaja več tipov obsmrtnih izkušenj (70).
Noyes in Slymen (71) sta na osnovi faktorske analize osnovne značilnosti
obsmrtnih izkušenj razdelila v tri oblike: mistične, depersonalizacijske in tiste,
povezane s prekomernim zaznavanjem. Sabom (72) je predpostavil, da so lahko
obsmrtne izkušnje avtoskopske (vizualizacija lastnega fizičnega telesa s točke nad
njim), transcendentne (prehod zavesti v druge dimenzije bivanja) in mešane
(avtoskopske in transcendentne). Greyson (73) pa jih je na osnovi analize klastrov
razdelil v štiri skupine: kognitivne, afektivne, paranormalne in transcendentalne.
Kognitivne vključujejo značilnosti, ki so povezane s procesom mišljenja (sprememba
v zaznavi časa, pospešenost misli, panoramski življenjski pregled in občutek
popolnega razumevanja vesolja in bivanja). Afektivne so povezane s spremembami v
čustvenem stanju (občutki nepopisne sreče in spokoja, popolna odsotnost bolečine,
dobro počutje, veselje, občutek enosti z vesoljem in srečanje z ljubečim svetlobnim
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bitjem). Paranormalne vključujejo elemente, ki so psihični fenomeni (močnejša fizična
zaznavanja, izven-čutne zaznave, prekognitivne zaznave in občutek izven-telesne
izkušnje (70, 74). Kljub temu, da ima večina obsmrtnih izkušenj elemente vseh štirih,
pa po navadi ena od skupin prevladuje (73, 75).

1.5.4 Neprijetne obsmrtne izkušnje
Čeprav obsmrtne izkušnje večinoma veljajo za pozitivne, pa nekatere raziskave
poročajo o 1-20 % ljudi, ki imajo negativno (neprijetno) obsmrtno izkušnjo (76, 77,
78). Le-ta naj bi v svojem poteku sledila osnovni shemi obsmrtne izkušnje (67),
namesto pozitivnih občutkov pa jo spremljajo negativni:
1. občutek strahu in panike,
2. izven-telesna izkušnja,
3. vstop v temno območje praznine,
4. zaznava negativne energije (opisane kot energija zla) in
5. vstop v območje, ki ga osebe opišejo kot območje pekla.
Po Greysonu (79) obstajajo trije tipi neprijetnih obsmrtnih izkušenj. Prvi vsebuje
fenomenološke značilnosti tipične pozitivne obsmrtne izkušnje, le da je njegov
celoten potek neprijeten in doživljan kot zastrašujoč. Drugi tip vključuje paradoksalne
občutke prenehanja lastnega bivanja ali občutek obsodbe na večno bivanje v
neskončnem praznem prostoru. Včasih ta tip vključuje tudi občutek, da se dejansko
življenje osebe sploh nikoli ni zgodilo. Tretji tip pa vključuje zaznavanje »podob
pekla«, kot so videnja demonov ali padanje v temno jamo.
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1.5.5 Epidemiologija obsmrtnih izkušenj
1.5.5.1 Pojavnost
Obsmrtne

izkušnje

se

pojavljajo

v

različnih

okoliščinah:

srčni

zastoj,

hipovolemični šok zaradi izgube krvi ob porodu ali med operativnim posegom,
septični in anafilaktični šok, udar električnega toka, koma zaradi travmatske
poškodbe možganov, intracerebralna krvavitev in cerebrovaskularni inzult, poskus
samomora, skorajšnja utopitev in asfiksija ter apneja (6). Doživijo pa jih lahko tudi
ljudje, ki zaradi neke bolezni ali poškodbe niso v smrtni nevarnosti (6, 80, 81), ali pa
celo tisti, ki so pri polni zavesti brez prisotnosti bolezenskega ali poškodbenega
stanja (6). Najbolj primerno stanje za študij obsmrtnih izkušenj pa je srčni zastoj, oz.
preživeli bolniki po srčnem zastoju, saj takrat dejansko nastopi klinična smrt (82).

1.5.5.2 Epidemiološki faktorji
Do sedaj je bilo objavljenih več prospektivnih študij pri preživelih bolnikih po
srčnem zastoju, ki so pokazale, da jih ima od 10 do 23 % obsmrtne izkušnje (6, 83,
84, 85). Nobena od teh, pa tudi od pomembnejših retrospektivnih (67, 72, 86, 87)
raziskav ni našla statistično pomembne povezave med incidenco obsmrtnih izkušenj
in bolnikovo izobrazbo, njegovim etničnim poreklom, njegovim verovanjem, trajanjem
oživljanja, vzrokom srčnega zastoja, prejetimi zdravili ter koncentracijo ogljikovega
dioksida, natrija in kalija v krvi med oživljanjem ter časom, ki je pretekel med srčnim
zastojem in izvedbo intervjuja. Ljudje, ki doživijo obsmrtno izkušnjo, so bili pred tem
psihično zdravi (67).
Statistično značilno pogosteje se obsmrtne izkušnje pojavljajo pri bolnikih, ki so
mlajši od 60 let (6, 88, 87). Tako je Morse (89) retrospektivno poročal o 85 %
pogostosti obsmrtnih izkušenj pri otrocih, Ring (67) o 48 % pogostosti pri bolnikih s
povprečno starostjo 37 let in Sabom (72) o 43 % pogostosti pri bolnikih s povprečno
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starostjo 49 let. Možna razloga sta dva. Mlajši bolniki imajo večjo možnost preživetja
in zato tudi večjo možnost poročanja o svoji izkušnji. Prav tako pa je za pomnjenje
obsmrtne izkušnje potreben dober kratkotrajni spomin, ki pa je pri starejših že
okrnjen (6).
Manjša prospektivna študija je pokazala, da se obsmrtne izkušnje pojavljajo
statistično značilno pogosteje pri bolnikih, ki imajo višji nivo kisika v krvi (83). Avtorji,
poleg možne pristranosti zaradi majhnega števila vključenih v študijo, to razlagajo z
boljšo oksigenacijo možganov in posledično boljšo funkcijo možganskega korteksa.
Statistično značilno pogosteje se obsmrtne izkušnje pojavljajo pri bolnikih s
srčnim zastojem v primerjavi z bolniki z drugimi diagnozami srčne etiologije, kar
nakazuje na povezavo med obsmrtnimi izkušnjami in resnostjo življenjsko nevarne
situacije. Prav tako na pojavnost obsmrtnih izkušenj vplivajo že poprej doživljene
paranormalne izkušnje (85).
Višji seštevek na lestvici za določanje prisotnosti globoke obsmrtne izkušnje
»Weighted Core Experience Index« (WCEI) (Glejte poglavje 1.5.8!) je bil ugotovljen
pri bolnikih, ki so utrpeli srčni zastoj v predbolnišničnem okolju, pri ženskah in pri
tistih, ki so se bali smrti (6).

1.5.6 Teorije vzrokov za obsmrtne izkušnje
Obstaja več teorij o mehanizmih, ki vodijo do nastanka obsmrtnih izkušenj,
vendar jih zaenkrat nobena v celoti ni uspela pojasniti. Na začetku so bile spoznane
kot dokaz življenja po smrti in kot take bile deležne velike pozornosti in nasprotovanj.
Današnje splošno prepričanje pa je, da so kompleksen halucinatorni fenomen, ki je
povezan s fiziologijo umiranja in se zgodi, ko je posameznik prepričan, da je smrt
neizbežna (80). Teorije obsmrtnih izkušenj v grobem razdelimo v tri skupine:
fiziološke, psihološke in transcendentne (83).
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1.5.6.1 Fiziološke teorije
Te teorije razlagajo fenomen obsmrtnih izkušenj kot del (pato)fizioloških
procesov, ki spremljajo proces umiranja. V to skupino so vključene tudi farmakološke
teorije.
1.5.6.1.1 Anoksija možganov
V končni fazi umiranja nastopi cerebralna anoksija. Progresivna hipoksija, ki se
odvija med zastojem srca, povzroči značilne spremembe zaznavanja in vedenja
umirajočega. Le-te vključujejo občutek dobrega počutja in moči, izgubo kritične
presoje in halucinacije, ki obsegajo elemente umiranja in življenja po smrti. Zato naj
bi bile obsmrtne izkušnje plod anoksičnih možganov (90, 91). Hipoksično stanje
možganov naj bi bilo odgovorno za fenomen temnega predora z lučjo na koncu.
Vidna skorja možganov je namreč sestavljena iz celic, ki so okoli središča vidnega
polja razporejene koncentrično, z upadanjem njihovega števila proti periferiji. Tako
njihova naključna ekscitacija sproži učinek svetle luči na sredini, ki postopoma
izgineva proti zunanjosti – učinek predora (92). Hipoksija možganov najbolj vpliva na
temporo-parietalno področje in na prefrontalni del možganske skorje. Obe področji
naj bi vplivali na spremenjena doživljanja lastnega telesa in mističnih izkušenj (Glejte
poglavje 1.5.1.3!). Prav tako so ljudje, ki so bivali na zelo visokih nadmorskih višinah,
poročali o občutkih prisotnosti in videnjih mističnih bitij, svetlobe in občutkov strahu
(93). Hipoksija možganov v situacijah, ki niso življenjsko ogrožajoče (npr. piloti, pri
katerih zaradi nenadne spremembe položaja letala pride prehodno do slabše
perfuzije možganov: G-LOC sindrom), lahko povzroči halucinacije in izven-telesne
izkušnje (64).
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Vendar pa se obsmrtne izkušnje pojavljajo tudi v situacijah, pri katerih ne pride do
hipoksije (in posledično anoksije) možganov (80). Prav tako velja dejstvo, da je bolnik
med hipoksijo zmeden in ni sposoben jasnega mišljenja, kar pa je eno od značilnosti
obsmrtnih izkušenj (92). Največji dvom v to teorijo pa je postavila prospektivna
raziskava, ki je ugotovila, da se obsmrtne izkušnje pojavljajo statistično značilno
pogosteje pri bolnikih, ki imajo višji nivo kisika v krvi (83).
1.5.6.1.2 Kopičenje ogljikovega dioksida
Kopičenje ogljikovega dioksida v možganih, do česar med umiranjem nedvomno
pride, lahko povzroča nenavadne izkušnje v obliki svetlobe, vizij in izven-telesnih ter
mističnih izkušenj (83, 92). Čeprav je ta teorija slabo raziskana, proti njej govori že
prej omenjeno dejstvo, da se obsmrtne izkušnje pojavljajo tudi v situacijah, pri katerih
ne pride do anoksije možganov (64).
1.5.6.1.3 Nevrotransmiterji
Endorfini se sproščajo v stanju stresa (fizična poškodba, pa tudi ekstremni strah).
Njihovi učinki so v zmanjšanju občutka bolečine in zvečanju občutkov dobrega
počutja, pozitivnih emocij in prijetnega stanja telesa. Zato naj bi bili odgovorni za
pozitiven občutek, ki se pojavi pri večini obsmrtnih izkušenj (92). To teorijo podpirajo
tudi podatki o nenadni spremembi prijetnih obsmrtnih izkušenj v neprijetne po
administraciji blokatorjev endorfinskih receptorjev (npr. nalokson) (94). Vendar teorija
o endorfinih ne razloži pojava negativnih obsmrtnih izkušenj, prav tako pa ne razloži
vseh elementov obsmrtnih izkušenj (63).
Kot možen vzrok za nastanek obsmrtnih izkušenj je omenjen tudi serotonin, ki naj
bi bil po nekaterih raziskavah celo bolj pomemben kot endorfini in naj bi povzročil
mistične halucinacije ter izven-telesna doživetja (95).
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1.5.6.1.4 Eksogene substance
Hipoksija poveča izločanje nevrotransmiterja glutamata, ki se veže na N-metil-Daspartat (NMDA) receptorje in povzroči propadanje nevronov. Anestetik ketamin se
prav tako veže na te receptorje in blokira nevrotoksičnost glutamata. Ketamin je v
nekaterih raziskavah povzročil videnja luči in občutek premikanja skozi temen predor.
Tako naj bi v telesu obstajala endogena, še neidentificirana, nevroprotektivni snov,
podobna ketaminu, ki se veže na NMDA receptorje in prepreči propadanje nevronov
(96). Vendar obstajajo precejšnje razlike med obsmrtnimi izkušnjami in ketaminskimi
doživetji, le-ti so namreč bolj neprijetni, bolniki pa jih doživljajo kot neresnične (64).
Tudi anestetik eter in substanca LSD lahko povzročita halucinacije, ki so podobne
nekaterim elementom obsmrtnih izkušenj (videnja svetlobe, občutek premikanja skozi
temen predor, vizije mest in srečanja s spiritualnimi bitji), vendar zaenkrat ne obstaja
dovolj dokazov, da bi lahko pojav obsmrtnih izkušenj pripisali zgolj tem substancam
(105).
1.5.6.1.5 Temporalni lobus in limbični sistem
Temporalni lobus je skoraj zanesljivo vključen v nastanek obsmrtnih izkušenj, saj
je znano, da poškodba ali direktna stimulacija možganske skorje tega področja
izzoveta

obsmrtnim

izkušnjam

podobne

izkušnje

(izven-telesna

doživljanja,

halucinacije in predvajanje slik iz preteklosti) (64, 97). Tudi bolniki z epilepsijo, pri
katerih so napadi lokaliziranimi v temporalnem lobusu, pogosto poročajo o občutkih
sreče in doživljanju mističnih izkušenj med napadi (98). Obstajajo tudi dokazi, da
imajo bolniki z epilepsijo s patološkim delovanjem temporalnega lobusa več
obsmrtnih izkušenj (99). Tako naj bi bile obsmrtne izkušnje naravni adaptivni odgovor
na ekstremen strah, poimenovan kot sindrom ekscitacije temporalnega lobusa (80).
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De Ridder s sodelavci (100) je izzval izven-telesno izkušnjo pri 63 let starem
moškem preko vsajenih elektrod v temporo-parietalnem režnju in je dogajanje
spremljal preko PET tomografije. Pri pojavu zunajtelesne izkušnje so registrirali
izjemno poudarjeno aktivnost v omenjenem področju. Avtorji so mnenja, da je
prostorska samoprepoznava posredovana preko temporo-parietalnega režnja v
sodelovanju z vestibulo-somatosenzornim aparatom. Podobno Blanke (101) to
izkušnjo povezuje z moteno oceno osebnega prostora in dezintegracijo vestibularnovizualno-temporalno-parietalnega mehanizma. Beauregard in sodelavci (102) so v
najnovejši študiji opazovanja skupine v meditativnem stanju in kontrolne skupine na
osnovi magnetne resonance in elektroencefalograma ugotovili, da je meditacija
povezana z izjemnim povečanjem hemodinamske in nevrološke aktivnosti v
temporalnem, frontalnem in področju okrog hipokampusa, kar je povezano z
nastankom fenomenov, ki so podobni obsmrtnim izkušnjam.
Tudi limbični sistem naj bi bil povezan z obsmrtnimi izkušnjami. Po nekaterih
teorijah naj bi bile le-te celo sindrom odgovora limbičnega sistema na stres (80). Pri
disfunkciji tega sistema namreč pride do kompleksnih halucinacij, ki naj bi bile
posledica izločanja endogenih halucinogenov med doživljanjem stresa (103).
Vendar te teorije ne razložijo vseh elementov obsmrtnih izkušenj, niti njihovega
pojavljanja pri ljudeh, ki niso bili v stresnih situacijah, pa so jih vseeno doživeli (63).
1.5.6.1.6 Integrativni model fizioloških teorij
Integrativni model povzema obsmrtne izkušnje kot posledico sproščanja
nevrotransmiterjev ob travmatskem dogodku s posledično evforijo, analgezijo in
občutkom ločenosti in lastnega telesa. Ti učinki v kombinaciji s hipoksijo povzročijo
epileptiformno aktivnost možganov v hipokampusu in amigdali, kar morda pripelje do
halucinacij

in

panoramskega

pregleda
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lastnega

življenja.

Napredovanje

epileptiformne aktivnosti čez limbični sistem v druge dele možganov povzroči
nadaljnje halucinacije in videnja svetlobe (104).

1.5.6.2 Psihološke teorije
Psihološke teorije so pomembne predvsem zaradi dejstva, da do neke mere
razložijo pojav obsmrtnih izkušenj pri bolnikih, ki niso bili telesno ogroženi oziroma
niso bili v smrtni nevarnosti (83). Ne razložijo pa univerzalnosti in paranormalnih
elementov obsmrtnih izkušenj (66).
1.5.6.2.1 Disociacija
Gre za ločitev misli, občutkov in izkušenj od normalnega toka zavesti ter spomina
od nebolezenskega sanjarjenja do psihogene amnezije in obstoja multiplih osebnosti.
Več oblik obsmrtnih doživetij je podobnih disociativnim procesom. Disociacija naj bi
bila adaptivni odgovor psihičnega aparata telesa na ekstremno fizično oziroma
psihično travmo. Bolniki z obsmrtnimi izkušnjami imajo ob soočenju s stresom
namreč več simptomov disociacije kot kontrolna skupina (87). Pri tem pa ne gre
nujno za patološki odziv na stres (katerega osrednja značilnost je motnja povezav
med mislimi, občutki in dejanji, ki se prepleta z oblikovanjem spomina in identitete),
ampak za močan obrambni mehanizem telesa v psihodinamskem smislu. Tako se
obsmrtne izkušnje razlagajo tudi kot obrambno fantazijsko dejavnost duševnosti z
elementi zanikanja pred grozo smrti.
1.5.6.2.2 Depersonalizacija
Depersonalizacija je psihopatološko stanje občutka spremenjenega doživljanja
samega sebe. Bolnikom se zdi, kot da ne obstajajo, nimajo identitete oziroma niso
zmožni občutkov (105). Obsmrtne izkušnje naj bi bile oblika depersonalizacije ob
soočenju s smrtno nevarnostjo, katere namen je izključitev realnosti in njene
nadomestitve s prijetnimi fantazijami (66). Ta model dobro razloži izven-telesno
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doživljanje pri obsmrtnih izkušnjah, ostalih elementov (občutek resničnosti dogajanja,
mistični elementi, jasnost mišljenja) pa ne (64).
1.5.6.2.3 Reaktivacija rojstnih spominov
V stanju zvečane pozornosti ob soočenju s smrtno nevarno situacijo naj bi prišlo
do reaktivacije rojstnih spominov. Tako naj bi temen predor in luč na njegovem koncu
predstavljala porodni kanal, bitje iz svetlobe pa babico, porodničarja ali očeta (106).
Vendar je ta teorija najmanj verjetna, saj obsmrtne izkušnje opisujejo tudi tisti, ki so
bili rojeni s carskim rezom (64). Prav tako pa naj bi bil novorojenček fiziološko
nesposoben ustvarjati takšne spomine (80).
1.5.6.2.4 Regresija
Soočenje s smrtjo naj bi povzročilo vrnitev bolnikove zavesti na zgodnejše nivoje
delovanja. V stanju regresije naj bi značilna nepopisljivost obsmrtne izkušnje
odražala preverbalno fazo razvoja otroka, občutek resničnosti obsmrtne izkušnje naj
bi odgovarjal realnosti otrokove izkušnje, preden se nauči dvomiti v svoje občutke in
občutek kozmične enotnosti pri obsmrtni izkušnji naj bi povzemal občutek izgube mej
ega v simbiotični fazi razvoja otroka. Ta teorija ima precej prednosti pred ostalimi
psihološkimi teorijami, saj dobro razloži tako nastanek mističnih elementov obsmrtnih
izkušenj, kot tudi globoko spremembo osebnosti, ki se pojavi po doživetju obsmrtne
izkušnje in jo lahko razložimo z večjo dojemljivostjo za spremembe v obdobju
otroštva ali odraščanja (107, 108).

1.5.6.3 Transcendentne teorije
Zaradi nezmožnosti fizioloških in psiholoških teorij zadovoljivo razložiti pojav
obsmrtnih izkušenj so nekateri raziskovalci in teoretiki predlagali spiritualne oz.
transcendentne teorije (92). Dejstvo je, da med srčnim zastojem možgani nimajo
električne aktivnosti (18, 81). Tako transcendentne teorije niso teorije o delovanju
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možganov, ampak razlago pojava obsmrtnih izkušenj gradijo na predpostavki, da
lahko človeški um oziroma zavest deluje neodvisno od možganske aktivnosti.
Nekateri iz poročanj nezadostno anesteziranih bolnikov v splošni anesteziji med
operacijo (bolniki so slišali pogovore osebja, imeli občutke paraliziranosti, bolečine,
strahu in nemoči) (109) celo sklepajo, da obstajajo različne ravni zavesti, ki so
odvisne od stopnje prekrvavitve možganov (82). Treba pa se je zavedati, da
transcendentne teorije slonijo izključno na pričevanjih bolnikov in je dokaze zanje z
obstoječim znanjem nemogoče pridobiti (82).
Skupen imenovalec transcendentnih teorij je, da obsmrtne izkušnje predstavljajo
dokaz za obstoj posmrtnega življenja; po smrti naj bi duša zapustila telo in obsmrtne
izkušnje predstavljajo bežen vpogled v življenje po smrti ter dokaz o obstoju boga in
drugih mističnih bitij (82, 92, 110). Obsmrtne izkušnje naj bi tudi delovale kot
katalizator duhovnega prebujenja, kar bolnika, ki jih je doživel, vodi v duhovno rast in
razvoj mnogih fizičnih sposobnosti, ki jih do tedaj ni imel (76, 110). Po nekaterih
teorijah naj bi celo šlo za ponovno rojstvo na višjo raven bivanja, kamor naj bi
sčasoma prešlo vso človeštvo (76).

1.5.6.4 Modeli
Različni elementi obsmrtnih izkušenj najverjetneje nastanejo zaradi različnih
patofizioloških in psiholoških mehanizmov (92), ki se združijo v multidimenzionalnem
modelu nastanka obsmrtnih izkušenj. Le-ta vključuje psihodinamske in stresne
procese s pridruženimi nevrokemičnimi spremembami (6). Do sedaj je bilo
predlaganih več kombiniranih modelov, poskušajo pojasniti nastanek obsmrtnih
izkušenj.
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Drab (111) je razvil psihofiziološki model. Zaznavanje je neprestano potekajoč
proces zbiranja informacij, njihove predelave in odločanja, odvisen od zanesljivosti
vstopnih informacij in organizacijske sposobnosti možganov. Možgani delujejo tako,
da usmislijo katerokoli informacijo, ki jo dobijo. Ko so viri informacij omejeni, nejasni
ali dvoumni, jih tudi možgani interpretirajo na ta način, kar se odraža proizvajanju
iluzij in halucinacij. Ta nered zaznavanja se lahko pojavlja v različnih situacijah:
zastrupitve z določenimi substancami, fizična ali psihološka bližina smrtne nevarnosti
ipd.). Specifični elementi obsmrtnih izkušenj pa so odvisni od shranjenih spominov,
kulturoloških pričakovanj in značilnosti posameznika (80). Dejansko so ugotovili, da
med različnimi kulturami obstajajo določene razlike v interpretaciji obsmrtnih izkušenj
(112).
Siegel (110) je opisal obsmrtne izkušnje kot kompleksno disociativno in
halucinatorno stanje, ki nastane zaradi vzburjenja centralnega živčnega sistema, v
povezavi s funkcionalno dezorganizacijo tistega dela možganov, ki regulira vstopne
informacije. Vzroki za to so številni: psihodelične droge, anestetiki, povišana telesna
temperatura, izčrpujoča bolezen, poškodbe, nesreče in čustveni ter psihološki proces
umiranja (80).
Blackmore (113) je poskušala razložiti različne elemente obsmrtnih izkušenj. Po
njeni teoriji so značilna pozitivna čustva posledica izločanja endorfinov, redke
neprijetne oblike obsmrtnih izkušenj pa so posledica aplikacije antagonistov morfina.
Pojav temnega predora je posledica dezinhibicije nevronov vidnega korteksa (točka
1.5.1.1), izzvana (vendar ni nujno) z anoksijo. Izven-telesne izkušnje temeljijo na
spominih, domišljiji in pričakovanjih. Razlaga izven-telesnih izkušenj temelji na
predpostavki, da je naše zavedanje samega sebe, pa tudi naš model realnosti,
miselna konstrukta naših možganov. Model realnosti se na temelju povezav med
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vstopnimi senzornimi informacijami in že obstoječega znanja, prepričanj in
pričakovanj nenehno spreminja. Naše zaznavanje samega sebe je tako pomemben
del našega modela realnosti, ki je večinoma odvisen od senzornih informacij in kot
tak najbolj odgovarja dejanskemu stanju realnosti. V nekaterih primerih, še posebej,
če so vstopne senzorne informacije okrnjene (vpliv zdravil, meditacija, anoksija), pa
lahko naš model realnosti nevede spremenimo. To naj bi se zgodilo tudi pri izventelesni komponenti obsmrtnih izkušenj. To teorijo podpira tudi dejstvo, da religiozna
bitja, ki jih bolnik vidi med obsmrtno izkušnjo, skoraj vedno odgovarjajo vrsti
njegovega verovanja (katoliki vidijo Jezusa, hindujci glasnike Yamraja) (64).

1.5.7 Interpretacija obsmrtnih izkušenj med srčnim zastojem
Fiziološko in klinično gledano je srčni zastoj stanje, ki se najbolj približa
dejanskemu procesu umiranja, zato najboljše osvetli dogajanje ob smrti. Ne glede na
njegov vzrok je neizbežna zadnja stopnja pred smrtjo (18), zato je uveljavljen način
preučevanja zavesti (82).
Do sedaj še nobena od raziskav ni jasno določila, kdaj med srčnim zastojem naj
bi se obsmrtne izkušnje zgodile. Tako je možno, da se zgodijo tik pred izgubo
zavesti, ali pa v obdobju, ko je cirkulacija že vzpostavljena, bolnik pa je še v
nezavesti, ne pa med samim srčnim zastojem (18).
Kljub temu pa pojav jasnih, dobro strukturiranih miselnih procesov med srčnim
zastojem zastavlja številna vprašanja glede fizioloških možnosti za takšno dogajanje,
saj naj bi se obsmrtne izkušnje zgodile v času zelo okrnjene, ali pa celo popolnoma
odsotne, funkcije možganov. Kljub dejstvu, da je možno obsmrtne izkušnje, ki se
zgodijo v drugih kliničnih okoliščinah (ko ni zmanjšanja prekrvavitve možganov),
opredeliti za halucinacije, ki nastanejo kot posledica vpliva različnih kemičnih snovi,
pa je to v primeru srčnega zastoja težje. Halucinacije se namreč zgodijo med polno
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aktivnostjo možganov. Miselni procesi se dogajajo v različnih delih možganov, zato je
med manjšo ali odsotno prekrvavitvijo možganov težko pričakovati jasno mišljenje. S
kliničnega vidika vsaka akutna motnja fiziologije možganov (hipoksija, hiperkarbija,
metabolične in elektrolitske motnje, epileptični napadi) vodi v okrnjeno in razrušeno
možgansko funkcijo. Vsako zmanjšanje prekrvavitve možganov pa povzroči tudi
okrnjeno pozornost in motnje višjih možganskih funkcij (114). Obsmrtne izkušnje pri
srčnem zastoju pa so jasne in urejene ter nakazujejo obstoj zavedanja, pozornosti in
zavesti v situaciji, ko se zavest in nastanki spominov naj ne bi zgodili (18).

1.5.8 Ocenjevalne lestvice
Prvo ocenjevalno lestvico za določanje prisotnosti globoke obsmrtne izkušnje je
sestavil Ring (67). Poimenoval jo je »Weighted Core Experience Index« (WCEI),
narejena pa je bila na osnovi podatkov fenomenoloških študij in ne na osnovi
dejanskih pogovorov z bolniki in statistični analizi, prav tako pa njena zanesljivost in
veljavnost nista bili nikoli testirani (66). WCEI vključuje 10 komponent, ki jih
ocenjujemo kot navzoče, nejasne ali odsotne (maksimalni seštevek je 29).
Na osnovi vzorca 74 retrospektivnih poročil o obsmrtnih izkušnjah je Greyson
(66) iz 80 ugotovljenih elementov obsmrtnih izkušenj sestavil vprašalnik o obsmrtnih
izkušnjah (angl. Near-Death Experience Scale) – NDE lestvica, ki je sestavljena iz 16
vprašanj oziroma iz 4 komponent (kognitivna, afektivna, paranormalna in
transcendentna). Vrednost koeficienta α je bila 0,88 za celotno lestvico, 0,75 za
kognitivno, 0,86 za afektivno, 0,66 za paranormalno in 0,76 za transcendentno
komponento. Ima tudi dobri veljavnost vsebine in veljavnost merila in tako predstavlja
zanesljivo orodje za odkrivanje prisotnosti obsmrtnih izkušenj (115, 116). Greysonov
pristop k ocenjevanju obsmrtnih izkušenj je omogočil objektivizacijo, kvantifikacijo in
validacijo pojava ter razločevanje med »lažno pozitivnimi« in »lažno negativnimi«
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primeri (116, 117). V tako imenovani Raschovi validacijski lestvici Greysonove
lestvice za ocenitev obsmrtnih izkušenj (115) je narejen še en korak bližje k
zanesljivosti

ocenjevanja.

V

omenjeni

različici

je

narejen

preskok

iz

enodimenzionalnega merjenja v intervalno merjenje. Vključeno je časovno
spremljanje, ki je omogočilo spremljanje latentnih, pozitivnih ali negativnih, učinkov
obsmrtnih izkušenj. Razen tega je omogočena boljše razlikovanje paranormalnomistično-religioznih doživetij od standardnih reakcij na oskrbo primarnega stanja, ki je
pripeljalo do pojava obsmrtnih izkušenj. Časovni zamik je omogočil tudi boljšo
ocenitev potencialne vloge religije in religioznosti na pojav obsmrtnih izkušenj.
Korelacija seštevkov točk obeh lestvic je visoka (vrednost Pearsonovega
korelacijskega koeficienta je 0,90) (116).

1.5.9 Vpliv obsmrtnih izkušenj na življenje po srčnem zastoju
1.5.9.1 Časovna zanesljivost poročil o obsmrtnih izkušnjah
Za bolnike z obsmrtnimi izkušnjami je značilno, da se svoje izkušnje natančno
spominjajo tudi čez vrsto let. V edini prospektivni raziskavi, ki je sledila bolnike po
srčnem zastoju, so ugotovili, da le-ti tudi po osmih letih podajo opis dogodka, ki se
skorajda ne razlikuje od opisa takoj po srčnem zastoju (6). Greyson (118) je s
pomočjo NDE lestvice primerjal poročila o obsmrtnih izkušnjah pri istih bolnikih po 20
letih od prvega izpolnjevanja omenjene lestvice. Ugotovil je visoko zanesljivost
poročanj o obsmrtnih izkušnjah (statistično značilna (p < 0,001) korelacija in
statistično značilna (p < 0,001) časovna zanesljivost med seštevkom točk NDE
lestvice, vseh štirih faktorjev in posameznih vprašanj na začetku in po 20 letih). Kot
kaže, obsmrtne izkušnje niso podvržene popačenju, kar je sicer značilno za
avtobiografske spomine (119), prav tako pa na njihovo zanesljivost velika stresnost
dogodka (120) očitno ne vpliva.
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Dober kratkotrajni spomin igra pomembno vlogo pri spominjanju obsmrtnih
izkušenj. Bolniki z motnjami spomina po dolgotrajnem oživljanju so namreč manj
poročali o teh izkušnjah, po dve-letnem spremljanju pa so nekateri o njih poročali na
novo. Čeprav bi bil lahko vzrok tega tudi zatiranje takšnih spominov oziroma
nepripravljenost bolnika o njih govoriti, pa raziskave ne potrjujejo povezanosti med
pogostnostjo obsmrtnih izkušenj in datuma prvega pogovora (6).
1.5.9.2 Življenjske spremembe po obsmrtnih izkušnjah
Vpliv obsmrtnih izkušenj na kakovost življenja bolnikov je večinoma dober, saj jih
veliko poroča o bolj polnem in kakovostnem življenju (74). Znane pa so tudi
negativne posledice obsmrtnih izkušenj, ki se kažejo kot tesnoba, jeza, depresija in
socialna izolacija (121). Čeprav tudi pri bolnikih po srčnem zastoju z obsmrtnimi
izkušnjami pride do nastanka PTSM, pa raziskave kažejo, da naj bi imela prisotnost
obsmrtnih izkušenj zaščitno vlogo pred razvojem PTSM, pa tudi drugih psiholoških
motenj (122, 123).
Po doživetju obsmrtne izkušnje pogosto pride do trdne in trajne spremembe
stališč, vrednot, prepričanj ter načel. Te spremembe so večje, če je bolnik verjel, da
je bil blizu smrti (80) in pri bolnikih z globljimi obsmrtnimi izkušnjami (67). Ta proces
transformacije pa lahko traja tudi nekaj let. Poleg verjetnih notranjih psiholoških
procesov lahko iščemo vzroke tudi v negativnem odnosu okolice do bolnika, ki je
doživel obsmrtno izkušnjo, kar ga iz strahu pred posmehovanjem vodi v zanikanje ali
zatiranje izkušnje (6).
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Življenjske spremembe po obsmrtnih izkušnjah lahko razdelimo v štiri skupine:
1. odnos do okolice: lažje kažejo svoja čustva, bolj sprejemajo druge in zanje
kažejo razumevanje, so bolj empatični, se bolj vključujejo v svojo družino
(6), so bolj razumevajoči, manj obsojajo in bolj pomagajo ter skrbijo za druge
(124),
2. odnos do duhovnosti in vere: razumejo smisel življenja, občutijo globlji
pomen življenja, se bolj zanimajo za duhovnost (6), verjamejo v obstoj višje
sile, vendar so hkrati bolj tolerantni do drugih religij in odklonilni do
organiziranih oblik religije (125). Značilno je, da se prej redni obiskovalci
verskih obredov le-teh več ne udeležujejo oziroma uradno ne prakticirajo
vere (76),
3. odnos do smrti: zmanjšan ali odsoten strah pred smrtjo (4, 6), vera v
posmrtno življenje (6) in večje sprejemanje umiranja ter smrti (126),
4. ostalo: večje zanimanje za smisel življenja in za razumevanje samega sebe
ter zanikanje materializma (6).
Čeprav se nekatere od zgoraj opisanih življenjskih sprememb pojavijo tudi po
srčnem zastoju ali drugih zelo stresnih stanjih brez doživetja obsmrtnih izkušenj
(127), pa je van Lommel s sodelavci (6) dokazal, da so pri bolnikih po srčnem zastoju
z obsmrtnimi izkušnjami te spremembe bolj pogoste, trdnejše in trajnejše. Tako so
bolniki z obsmrtnimi izkušnjami statistično značilno pogosteje poročali o povečani
veri v posmrtno življenje in zmanjšanem strahu pred smrtjo. Prav tako so statistično
pogosteje kazali večje zanimanje za smisel svojega življenja, se bolj zanimali za
duhovnost in postali do sočloveka bolj empatični, razumevajoči in sprejemajoči ter se
začeli bolj vključevati v svojo družino. Vse te spremembe so bile bolj očitne osem let,
kot pa dve leti po zastoju. Vsi bolniki (tudi tisti brez obsmrtnih izkušenj) so doživeli
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pozitivno preobrazbo svojega življenja in so postali bolj samozavestni, socialno
usmerjeni in verni. Tisti, ki niso imeli obsmrtnih izkušenj, so postali bolj čustveni,
njihovo zanimanje za duhovnost pa se je zmanjšalo. Prospektivna raziskava, ki jo je
izvedla Schwaningerjeva s sodelavci, pa je pokazala, da pride do sprememb
predvsem na duhovnem in religioznem področju, spremenijo se globalna načela,
osebno razumevanje življenja in svoje lastne osebnosti, povečata se razumevanje in
strpnost do drugih ter spremenijo družbene navade (84).

1.5.10 Klinične implikacije obsmrtnih izkušenj
Pojav obsmrtnih izkušenj je pogosta in zapostavljena posledica preživetja po
srčnem zastoju. Vpliva tako na fizično in psihološko okrevanje, kot tudi na odnose
bolnika s partnerjem, otroci in sorodniki (80). Zato jim morajo zdravniki, ki se soočajo
z bolniki po srčnem zastoju, ne glede na teorije njihovega nastanka in pomen
njihovega obstoja, nameniti svojo pozornost.
Dandanes v javnosti prevladuje prepričanje, da imajo obsmrtne izkušnje le
pozitiven vpliv na bolnikovo življenje. Malo pa se govori o psiho-socialnih in psihospiritualnih težavah, s katerimi se sooči skoraj vsak bolnik z obsmrtnimi izkušnjami.
Pogosto so te izkušnje v navzkrižju z njegovimi prepričanji in odnosi (121). Bolnik se
ustraši za svoje duševno zdravje, poleg tega pa zaradi strahu pred obsojanjem
okolice teh izkušenj ne deli z nikomer drugim (62). Veliko bolnikov občuti jezo in
razvije depresijo, saj ne razumejo, zakaj so bili, velikokrat proti svoji želji, »poslani«
nazaj v življenje. Zgodi pa se tudi, da okolica takšnega bolnika poveličuje, od njega
zahteva nerealne spremembe v njegovem življenju in je potem nad bolnikom, le-tega
ne uresniči, razočarana ter odklonilna (121).
Večina bolnikov se na življenje po izkušnji postopoma prilagodi. Vendar pa
proces prilagajanja od njih zahteva sprejetje novih vrednot, prepričanj in interesov.
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To neizogibno vpliva na prej uveljavljene družinske vloge in način življenja, kar
velikokrat povzroči nerazumevanje in nesprejemanje njihovih bližnjih. Bolniki lahko
verjamejo, da so zaradi obsmrtne izkušnje postali spiritualna bitja, kar jim
onemogoča sprejetje pogojev in omejitev medčloveških odnosov, zato se velikokrat
od svojih bližnjih odtujijo (121). Tako so razveze med bolniki z obsmrtnimi izkušnjami
pogoste, po nekaterih navedbah kar 75 % (128).
Tisti bolniki, ki so doživeli negativne obsmrtne izkušnje, pa velikokrat podoživljajo
strašljive podobe iz izkušenj in se sprašujejo, kaj so v življenju storili narobe, da se je
to zgodilo prav njim (121).
Zaradi strahu pred posmehovanjem in obsojanjem okolice ter strahu pred tem, da
bi jih okolica, pa tudi zdravniki, proglasili za duševno bolne, bolniki z obsmrtnimi
izkušnjami s psihološkimi težavami zelo redko poiščejo strokovno pomoč. Zato
morajo biti zdravniki, ki delajo na tistih področjih medicine, kjer pogosto prihajajo v
stik s takšnimi bolniki (npr. zdravniki družinske medicine, urgentni zdravniki, zdravniki
v intenzivnih enotah in domovih za ostarele) glede obsmrtnih izkušenj in njihovih
posledic osveščeni (80). Morajo se zavedati, da obsmrtne izkušnje, čeprav so
velikokrat podobne simptomom duševne bolezni, niso duševna bolezen, ampak jih
lahko po mednarodni klasifikaciji bolezni uvrstimo med verske oziroma spiritualne
motnje (121). Clark (129) je predlagal možen klinični pristop k takšnim bolnikom:
1. izobraževanje bolnikov po srčnem zastoju o možnem obstoju obsmrtnih
izkušenj čim prej po samem dogodku,
2. odprt pogovor o obsmrtni izkušnji takoj, ko bolnik pokaže pripravljenost;
3. nudenje pomoči bolniku, da o izkušnji na najbolj primeren način pove svojim
bližnjim in tako premaga strah pred zavračanjem ter proglasitvijo za duševno
bolnega,
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4. izobraževanje bolnikovih bližnjih o obsmrtnih izkušnjah in nudenje pomoči,
da to dejstvo sprejmejo.

1.5.10.1 Soočanje z umirajočim bolnikom
Področje umiranja je prepredeno z mnogimi etično zahtevnimi situacijami in
dilemami (130, 131, 132). Prav tako so etično zahtevne situacije pogost in
pomemben del obravnave bolnikov v ambulantah zdravnikov različnih specialnosti
(133, 134), njihovo reševanje pa za zdravnike predstavlja precejšnje težave (133,
134).
Soočanje z umirajočim bolnikom, tako glede sporočanje slabe novice (134), kot
tudi glede njegovega spremljanja (135, 136), je eno izmed etično zahtevnejših opravil
zdravnika, omogočiti

dostojanstveno umiranje in smrt pa je eden izmed

pomembnejših ciljev zdravniške oskrbe. Dejstvo obstoja obsmrtnih izkušenj se lahko
uporablja tudi pri obravnavi umirajočega bolnika in njegovih svojcev (62, 137, 138).
Ne glede na to, ali so obsmrtne izkušnje halucinacije umirajočih možganov, ali pa so
dokaz življenja po smrti, so se namreč izkazale za učinkovite pri soočanju na smrt
bolnega bolnika s svojo boleznijo. Pri njem, pa tudi pri svojcih, vzbudijo upanje,
zmanjšajo strah pred smrtjo in bolečim umiranjem, prav tako pa prebiranje literature
o obsmrtnih izkušnjah bolniku preusmeri pozornost, kar pripomore k njegovemu
boljšemu psihičnemu stanju. Seveda pri vseh bolnikih ta možnost ne bo uspešna,
vendar pa je dobro, da se zdravnik njenega obstoja zaveda in jo v primernem
trenutku tudi uporabi.
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1.5.11 Raziskovanje obsmrtne izkušnje v Sloveniji
Do sedaj o pogostosti in vsebini obsmrtnih izkušenj v Sloveniji ni bila narejena še
nobena raziskava. Zaradi pomembnega vpliva, ki ga ima preživeli srčni zastoj na
zdravstveno stanje bolnikov (tudi preko podoživljanja in tolmačenja obsmrtne
izkušnje), na kar kažejo tudi strokovni viri, je tematika zanimiva za raziskovanje tudi v
slovenskem prostoru, zato sem se odločila, da izvedem raziskavo, ki bo osvetlila tudi
ta del oživljanja in življenja po njem.
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2 Namen, cilji in hipoteze
2.1 Namen dela
Z raziskavo sem želela ugotoviti odstotek bolnikov po preživelem kardiogenem
srčnem zastoju na terenu, ki so doživeli obsmrtno izkušnjo in določiti, v kolikšni meri
je ta izkušnja vplivala na njihovo dojemanje življenja in smrti. Prav tako sem želela
ugotoviti, kateri dejavniki, ki so prisotni pred, med in po oživljanju, vplivajo na pojav
obsmrtne izkušnje. Želela sem tudi preveriti vpliv vazopresina na pojav obsmrtne
izkušnje.

2.2 Cilji dela
1. Ugotoviti število oziroma odstotek bolnikov z obsmrtno izkušnjo po
uspešnem oživljanju zaradi kardiogenega vzroka zastoja srca,
2. ugotoviti vpliv obsmrtne izkušnje na življenje bolnika,
3. preveriti povezanost med trajanjem oživljanja in prisotnostjo obsmrtne
izkušnje,
4. preveriti povezanost med starostjo bolnika in prisotnostjo obsmrtne izkušnje,
5. ugotoviti vpliv aplikacije zdravil pred, med in po oživljanju na prisotnost
obsmrtne izkušnje,
6. ugotoviti vpliv aplikacije vazopresina na prisotnost obsmrtne izkušnje,
7. ugotoviti vpliv vernosti bolnika na prisotnost obsmrtne izkušnje,
8. ugotoviti vpliv nekaterih fizioloških stanj (hipoksija, hiperkarbija, elektrolitske
motnje) na prisotnost obsmrtne izkušnje.
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2.3 Hipoteze
1. Vsaj 10 % preživelih po kardiogenem srčnem zastoju bo imelo obsmrtno
izkušnjo.
2. Preživeli, ki so mlajši od 60 let, bodo imeli večje število obsmrtnih izkušenj v
primerjavi z ostalimi.
3. Pogostnost obsmrtnih izkušenj bo pozitivno povezana z indeksom
religioznosti.
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3 METODE IN PREISKOVANCI
3.1 Metode
Izvedla

sem

multicentrično

prospektivno

observacijsko

raziskavo

o

psihokognitivnih doživljanjih bolnikov, ki so v času raziskave imeli srčni zastoj na
terenu in bili uspešno reanimirani ter prepeljani v bolnišnico. Raziskavo sem izvedla v
treh največjih slovenskih bolnišnicah, ki so tesno povezani s centri nujne medicinske
pomoči, tj. v Celju, Mariboru in Ljubljani. Za pridobitev podatkov o ev. doživljanju
bolnikov v času oživljanja in njihovem odnosu do življenja in duhovnosti sem
uporabila metodo anketiranja vzorca vseh polnoletnih bolnikov, ki so ustrezali
merilom izbire in so pristali na anketiranje. Podatke o poteku oživljanja sem za
bolnike, ki so pristali na sodelovanje v raziskavi pridobila na osnovi pregleda njihove
medicinske dokumentacije. Protokol raziskave je pregledala Komisija za medicinsko
etiko Ministrstva za zdravje in izdala pozitivno mnenje (7. 10. 2007, št. 79/10/07 –
priloga 1). Zbiranje podatkov je potekalo od začetka januarja 2008 do konca junija
2009, sledenje bolnikov pa do konca decembra 2009.

3.1.1 Vprašalnik za bolnike
Anketa za bolnike je vsebovala vprašalnik o obsmrtnih izkušnjah (priloga 2) (66),
vprašalnik za določanje indeksa religioznosti (priloga 3) (139) in vprašalnik o
življenjskih spremembah (priloga 4) (76). Vsebovala je tudi vprašanja o spolu,
starosti, izobrazbi, verskem prepričanju, prisotnosti strahu pred smrtjo pred in po
oživljanju, morebitnih preteklih oživljanjih, morebitnih preteklih obsmrtnih izkušnjah in
prisotnosti strahu pred obsojanjem okolice (odgovorili so le tisti bolniki, ki so poročali
o obsmrtni izkušnji) (priloga 5).

43

3.1.1.1 Vprašalnik o obsmrtnih izkušnjah
Vprašalnik o obsmrtnih izkušnjah (priloga 2) je sestavljen iz 16 vprašanj (66), ki
jih lahko razdelimo v kognitivno, afektivno, paranormalno in transcendentno
komponento. Na vsako vprašanje bolniki odgovarjajo po tristopenjski lestvici (od 0 do
2); skupni najmanjši seštevek točk je 0 točk in najvišji možni 32 točk. Prisotnost
obsmrtne izkušnje pri bolniku opredelimo s seštevkom števila točk, kadar je ta enak
ali večji od 7 točk.
Vprašalnik je nastal kot angleška različica (angl. Near-Death Experience Scale)
na osnovi kvalitativnih opisov bolnikov, ki so doživeli obsmrtne izkušnje. Preliminarni
vprašalnik je sestavljalo 33 najpogostejših trditev v zvezi z opisom obsmrtne
izkušnje. Na osnovi pilotskega testiranja preliminarnega vprašalnika na vzorcu 50
bolnikov z obsmrtno izkušnjo so s pomočjo analize korelacij med temi trditvami izločili
tiste s prenizkimi Pearsonovimi korelacijskimi koeficienti in dobili končno obliko
vprašalnika (66).
Da bi zagotovili čim večjo skladnost med angleško in slovensko različico
vprašalnika in s tem največjo možno primerljivost rezultatov, je bila angleška različica
prevedena po standardnem postopku. Dva neodvisna prevajalca (eden je bil
raziskovalec z medicinskega področja) sta prevedla vprašalnik v slovenščino in nato
uskladila prevode v skupno inačico. Dva prevajalca (enemu je bila angleščina
materin jezik) sta prevedla usklajeno slovensko inačico v angleščino. Vsi so na koncu
uskladili svoje prevode in pripravili dokončno obliko slovenske inačice vprašalnika o
obsmrtnih izkušnjah (priloga 2).

44

3.1.1.2 Vprašalnik o religioznosti
Za določanje indeksa religioznosti sem uporabila Kaslov kratek vprašalnik
(priloga 3) (139). Sestavljen je iz treh vprašanj o pogostnosti obiskovanja verskih
obredov, o stopnji vernosti in o religiji kot viru moči.
Vprašalnik je nastal kot angleška različica (angl. Index of Religiousness). V
originalnem vprašalniku (139) bolnik na prva dva vprašanja odgovarja po 6stopenjski Likertovi lestvici, na tretjega pa po 4-stopenjski Likertovi lestvici. Druge
različice vprašalnika uporabljajo modificirane načine točkovanja odgovorov (140).
Zaradi lažje interpretacije sem se odločila, da bodo v različici, ki sem jo uporabila,
bolniki odgovarjali na vsa tri vprašanja po 6-stopenjski Likertovi lestvici (od 0 do 5).
Tako je najvišji možni seštevek točk 15.
Angleška različica vprašalnika je bila prevedena po standardnem postopku. Dva
neodvisna prevajalca (eden je bil raziskovalec z medicinskega področja) sta prevedla
vprašalnik v slovenščino in nato uskladili prevode v skupno inačico. Dva prevajalca
(enemu je bila angleščina materin jezik) sta prevedla usklajeno slovensko inačico v
angleščino. Vsi so na koncu uskladili svoje prevode in pripravili dokončno obliko
slovenske inačice vprašalnika o religioznosti (priloga 3).
Slovensko inačico vprašalnika (priloga 3) sem pilotsko testirala. Preiskovanci z
razumevanjem in izpolnjevanjem niso imeli težav.

3.1.1.3 Vprašalnik o življenjskih spremembah
Vprašalnik za ugotavljanje življenjskih sprememb (priloga 4) (76) sestavlja 42
vprašanj o samopodobi, skrbi za druge, materializmu in socialnih vprašanjih,
verovanju, duhovnosti in odnosom do smrti. Bolniki odgovarjajo po 5-stopenjski
Likertovi lestvici, ki nam pove, ali je prišlo do spremembe in kako korenita je le-ta bila
(na lestvici od 1 do 5).
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Vprašalnik je nastal kot angleška različica (angl. Life-changing Questionnaire) na
osnovi kvalitativnih opisov življenjskih sprememb bolnikov po doživetju obsmrtne
izkušnje. Testiran je bil na vzorcu 26 bolnikov z obsmrtno izkušnjo (76). Avtor
vprašalnika predlaga, da se lahko nekatera vprašanja združijo v skupne domene, ki
opisujejo določena področja življenjskih sprememb, to so veselje do življenja
(vprašanji 3 in 17), skrb za druge (vprašanja 1, 2, 4, 8, 14, 16, 22 in 39), skrb za
oblikovanje mnenja drugih o nas (vprašanja 9, 29 in 36), materializem (vprašanja 7,
15, 24 in 38) in iskanje smisla življenja (vprašanja 13, 19, 20, 26, 32 in 40). Ostala
vprašanja so po avtorju samostojne entitete. Nekoliko modificiran vprašalnik je bil
uporabljen v novejši raziskavi (6), kjer so uporabili le 34 vprašanj in predlagali
naslednje skupne domene: socialni odnos, religiozni odnos in odnos do smrti.
Schwaningerjeva s sodelavci (84) pa je v svoji prospektivni študiji uporabila celoten
vprašalnik o življenjskih spremembah.
Angleška različica vprašalnika je bila prevedena po standardnem postopku. Dva
neodvisna prevajalca (eden je bil raziskovalec z medicinskega področja) sta prevedla
vprašalnik v slovenščino in nato uskladili prevode v skupno inačico. Dva prevajalca
(enemu je bila angleščina materin jezik) sta prevedla usklajeno slovensko inačico v
angleščino. Vsi so na koncu uskladili svoje prevode in pripravili dokončno obliko
slovenske inačice vprašalnika o življenjskih spremembah (priloga 4).

3.1.1.4 Podatki o kliničnem poteku
Podatke o kliničnem poteku bolnika po srčnem zastoju je zajemal obrazec, ki sem
ga izpolnila na osnovi pregleda zdravniške dokumentacije. Vseboval je podatke o
datumu oživljanja, datumu intervjuja, prisotnosti očividcev ob srčnem zastoju,
izvajanju temeljnih postopkov oživljanja s strani očividcev, odzivnem času urgentne
ekipe, času trajanja oživljanja, vrsti srčnega ritma pred oživljanjem, izvajanju umetne
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ventilacije, defibrilacije (natančno število potrebnih posameznih defibrilacij) in umetne
masaže srca, zdravilih pred, med in po oživljanju, delnem tlaku (v kPa) kisika (paO2)
in ogljikovega dioksida (paCO2) v arterijski krvi, koncentraciji (v mmol/l) natrija in
kalija v venski krvi ter morebitnih ponovnih oživljanjih med hospitalizacijo. Ločeno
sem zabeležila zdravila, ki so jih bolniki prejemali kot stalno terapijo zaradi kroničnih
bolezni, in zdravila, ki so jih prejeli neposredno pred oživljanjem kot del zdravljenja
akutnega stanja, ki je vodilo v zastoj srca. Ločeno sem zabeležila tudi zdravila, ki so
jih prejeli neposredno po oživljanju (tj. v času transporta in obravnave na enoti
internistične prve pomoči), in zdravila, ki so jih prejeli na oddelku intenzivne terapije
ali na bolnišničnih oddelkih (priloga 5).
Med zdravili, ki jih je bolnik prejemal pred oživljanjem, sem zabeležila vsa
zdravila, ki jih je prejemal zaradi morebitnih kroničnih obolenj pred nastankom
srčnega zastoja. Prav tako pa sem zabeležila vsa zdravila, ki jih je prejel neposredno
(v zadnjih 15 minutah) pred nastankom srčnega zastoja. Med zdravili, ki jih je bolnik
prejel po oživljanju, sem poleg tistih, ki jih je prejel neposredno (v prvih 15 minutah)
po oživljanju, zabeležila še tista, ki jih je prejemal ob premestitvi z intenzivnega
internističnega oddelka na bolnišnični oddelek (priloga 5).
Delni tlak kisika in ogljikovega dioksida ter koncentracijo natrija in kalija v krvi
sem zabeležila po podatkih analize tistega vzorca krvi, ki je bil odvzet takoj (v prvih
10 minutah) po sprejemu bolnika v internistično prvo pomoč ali na oddelek intenzivne
internistične terapije. Analiz, ki so bile narejene kasneje, nisem upoštevala (priloga
5).
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3.2 Preiskovanci
3.2.1 Vzorec bolnikov
Raziskavo sem izvedla z anketiranjem zaporednih bolnikov po srčnem zastoju na
terenu, ki so bili uspešno oživljeni, in so v sodelovanje v raziskavi privolili. Vključitveni
dejavniki so bili starost bolnika 18 let in več, kardiogeni vzrok srčnega zastoja,
klinična smrt, dokumentirana z zastojem dihanja in prenehanjem učinkovite srčne
akcije (vzorec ventrikularne fibrilacije, ventrikularne tahikardije z netipnim perifernim
pulzom in asistolije, dokumentirano z EKG posnetkom), rezultat lestvice CPC
(Cerebral Performance Categories Scale) (priloga 7) 1 in obveščeni pristanek bolnika
za sodelovanje v raziskavi, pridobljen v času anketiranja. Izključitveni dejavniki so bili
starost bolnik manj kot 18 let, nekardiogeni vzrok srčnega zastoja (travma,
hipovolemija, zastrupitev, nosečnost, samomor, hipotermija, terminalna faza
kroničnih bolezni), dokumentirana psihoza ali demenca pred oživljanjem in
nestrinjanje s sodelovanjem v raziskavi.

3.3 Postopek zbiranja podatkov
3.3.1 Nabor bolnikov
Nabor bolnikov je potekal v treh največjih slovenskih bolnišnicah (Klinični center
Ljubljana, Klinični center Maribor in Splošna bolnišnica Celje). V Kliničnem centru
Ljubljana v enoti internistične intenzivne terapije sem redno tedensko po telefonu
dobivala informacije o hospitaliziranih bolnikih po srčnem zastoju na terenu. V
Kliničnem centru Maribor in v Splošni bolnišnici Celje pa sem ob hospitalizaciji
bolnika po srčnem zastoju na terenu iz enot intenzivne terapije prejela telefonsko
obvestilo.
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3.3.2 Izpolnjevanje anket
3.3.2.1 Prvi stik
Anketiranje bolnika z osebnim intervjujem sem izvedla čim prej, oziroma takrat,
ko je bil rezultat lestvice o sposobnosti bolnika CPC 1. Tako je anketiranje potekalo v
enotah intenzivne terapije in na bolnišničnih oddelkih.
Vsakemu bolniku sem razložila, da je anketa anonimna in da lahko svoje
sodelovanje odkloni takoj ali pa kadarkoli med njenim potekom. Tistim, ki so na
sodelovanje pristali, sem razložila namen, cilje in potek raziskave. Poudarila sem, da
so njihovi odgovori anonimni in se bodo uporabljali zgolj v namene raziskovalne
naloge.
Bolniki so oba vprašalnika (prilogi 2 in 3) izpolnili samostojno. V primeru, da tega
niso bili zmožni storiti (npr. slab vid ipd.), sem jim vprašanja in možne odgovore z
njihovo privolitvijo na glas prebrala ter njihove odgovore zabeležila. Po končani
anketi sem jih zaprosila za sodelovanje v nadaljevanju raziskave, ki je bilo izvedeno
po šestih mesecih od datuma srčnega zastoja.
Anketo o kliničnem poteku bolnika v bolnišnici sem izpolnila neposredno po
končanem anketiranju bolnika.

3.3.2.2 Ponovni stik
Po šestih mesecih od datuma srčnega zastoja sem bolnike poklicala po telefonu.
Ponovno sem jim razložila, da je anketa anonimna in da lahko svoje sodelovanje
odklonijo. Tistim, ki so na sodelovanje pristali, sem ponovno razložila namen, cilje in
potek raziskave. Ponovno sem poudarila, da so njihovi odgovori anonimni in se bodo
uporabljali zgolj v namene raziskovalne naloge. Nato sem jim razložila, da jim bom
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po pošti poslala dva vprašalnika in jih zaprosila, da ju skrbno izpolnijo ter vrnejo po
pošti v naslovljeni in z znamko opremljeni ovojnici.
Tistim, ki so v sodelovanje privolili, sem po pošti poslala vljudnostno pismo, dva
vprašalnika (prilogi 2 in 4) in naslovljeno ter frankirano ovojnico. En mesec po prvem
pošiljanju so bolniki prejeli vljudnostno pismo, ki jih je opomnilo na izpolnjevanje
ankete.
Če je bolnik v 6-mesečnem obdobju od datuma srčnega zastoja umrl, sem to
zabeležila.

3.4 Analiza vprašalnikov
Zanesljivost vprašalnikov sem, poleg standardiziranega prevoda (dva prevajalca
v slovenščino in dva (eden z materinim angleškim jezikom) iz slovenščine v
angleščino), preverjala tudi s testom zanesljivosti (izračunala sem vrednost αkoeficientov po Cronbachu).

3.4.1 Vprašalnik o obsmrtnih izkušnjah
Anketiranci so odgovarjali na 14 vprašanj vprašalnika za ugotavljanje prisotnosti
obsmrtne izkušnje. Analiza zanesljivosti je bila dovolj visoka (Cronbach alfa
vprašalnika ob prvem stiku = 0,875, ob ponovnem stiku = 0,906), zato sem odgovore
seštela v skupen rezultat z razponom od 0 do 28 točk po enačbi [1].

(∑trditev 1-14)

[1]

Skupen rezultat 7 ali več pomeni prisotnost obsmrtne izkušnje. To razdelitev sem
uporabila tudi pri statistični analizi.
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3.4.2 Vprašalnik o religioznosti
Anketiranci so odgovarjali na 3 vprašanja za ugotavljanje indeksa religioznosti.
Analiza zanesljivosti je bila dovolj visoka (Cronbach alfa = 0,817), zato sem odgovore
seštela v skupen rezultat z razponom od 0 do 15 točk po enačbi [2].

(∑trditev 1-3)

[2]

Manjše število točk (nižji indeks religioznosti) pomeni nižjo stopnjo religioznosti.
Zaradi precejšnjih razlik v koeficientih zanesljivosti pri analizi posameznih
vprašanj nizkega sem v univariantni analizi analizirali tudi vpliv posameznih vprašanj
na pojavnost obsmrtnih izkušenj.

3.4.3 Vprašalnik o življenjskih spremembah
Anketiranci so odgovarjali na 42 vprašanj o življenjskih spremembah. Analiza
zanesljivosti je bila dovolj visoka (Cronbach alfa = 0,892), zato sem odgovore seštela
v skupen rezultat z razponom od 0 do 210 točk po enačbi [3].

(∑trditev 1-42)

[3]

Zaradi podatkov iz podobnih raziskav, kjer so v analizo vključili posamezna
vprašanja in ne skupnega seštevka (6, 84), sem v svoji analizi tudi sama vključila le
posamezna vprašanja.
Analizirala sem tudi vpliv doživetja obsmrtne izkušnje na posamezna vprašanja
vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah. Naredila sem faktorsko analizo tega vprašalnika
in analizo zanesljivosti (α-koeficienti po Cronbachu) dobljenih novih faktorjev. Analiza
zanesljivosti je bila dovolj visoka (Cronbach alfa (faktor 1) = 0,918, Cronbach alfa
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(faktor 2) = 0,880, Cronbach alfa (faktor 3) = 0,795, Cronbach alfa (faktor 4) = 0,807),
zato sem točke tistih trditev vprašalnika, ki spadajo v isti faktor, seštela, in tako dobila
skupne točke posameznih faktorjev (enačbe [4], [5], [6] in [7]).

(faktor 1 = ∑trditev 1-8, 1, 12, 14-17, 21, 22, 25, 33)

[4]

(faktor 2 = ∑trditev 9, 13, 20, 24, 27, 29, 30, 34-39, 41)

[5]

(faktor 3 = ∑trditev 19, 28, 31, 32, 40, 42)

[6]

(faktor 4 = ∑trditev 11, 18, 23, 26)

[7]

3.5 Spremenljivke in definicije spremenljivk
3.5.1 Neodvisne spremenljivke
S pomočjo vprašalnikov in pregleda bolnišnične dokumentacije sem pridobila
podatke o naslednjih neodvisnih spremenljivkah, katerih vpliv na pojavnost obsmrtnih
izkušenj sem kasneje analizirala:
1. lastnosti bolnika:
a. spol (moški, ženska),
b. starost (leta),
c. izobrazba (osnovna, poklicna, srednja, višja, univerzitetna),
d. versko prepričanje (katolik, musliman, ateist),
e. strah pred smrtjo pred oživljanjem (da, ne),
f. strah pred smrtjo po oživljanju (da, ne),
g. že bil oživljan v preteklosti (da, ne),
h. prejšnje obsmrtne izkušnje (da, ne),
i. strah pred obsojanjem okolice (da, ne),
j. indeks religioznosti (priloga 3),
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k. število točk odgovorov na posamezne trditve vprašalnika za določanje
indeksa religioznosti (priloga 3),
l. prisotnost obsmrtne izkušnje ob prvem in ponovnem intervjuju (da, ne),
m. seštevek točk na NDE lestvici (priloga 2) ob prvem in ponovnem
intervjuju,
2. lastnosti oživljanja:
a. očividci srčnega zastoja na terenu (laiki, zdravstveno osebje, ne),
b. očividci oživljali (da, ne),
c. odzivni čas urgentne ekipe (minute),
d. začetni ritem na monitorju (VF, VT, asistolija, PEA),
e. zunanja masaža srca (da, ne),
f. defibrilacija (da, ne),
g. povprečno število defibrilacij,
h. umetna ventilacija (da, ne),
i. sprememba srčnega ritma med oživljanjem (v VF, v asistolijo),
j. čas do vzpostavitve spontanega srčnega obtoka (minute),
k. ponovno oživljanje v bolnišnici (da, ne),
l. zdravila pred oživljanjem,
m. zdravila med oživljanjem,
n. zdravila po oživljanju,
o. delni tlak kisika in ogljikovega dioksida v periferni krvi (kPa),
p. koncentracija natrija in kalija v periferni krvi (mmol/l).
Za ugotavljanje vpliva starosti sem bolnike po starosti razdelila v dve skupini. V
prvi skupini so bili bolniki, mlajši od 60 let, v drugi pa bolniki, stari 60 let ali več. Mejo
60 let starosti sem izbrala, ker podatki iz literature kažejo, da so obsmrtne izkušnje
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pogostejše pri bolnikih, ki so mlajši od 60 let (6). Za ugotavljanje vpliva vzorca
srčnega ritma ob prvi analizi sem bolnike razdelila v naslednje skupine:
1. bolniki z VF/ostali,
2. bolniki z VT/ostali,
3. bolniki z asistolijo/ostali,
4. bolniki s PEA/ostali,
Za ugotavljanje razlik v pojavnosti obsmrtnih izkušenj glede na aplikacijo
adrenalina oz. vazopresina sem bolnike razdelila v dve skupini. V prvi so bili bolniki,
ki so med oživljanjem prejeli vazopresin, v drugi pa bolniki, ki so med oživljanjem
prejeli adrenalin.
Za izvedbo multivariantne analize sem uvedla še naslednje dihotomne
spremenljivke:
1. bolniki brez VF/ostali,
2. bolniki brez PEA/ostali,
3. bolniki, pri katerih ni bila narejena defibrilacija/ostali.

3.5.2 Odvisne spremenljivke
Odvisne spremenljivke so bile:
1. prisotnost obsmrtne izkušnje ob prvem intervjuju (da, ne) (priloga 2),
2. seštevek točk na NDE lestvici ob prvem intervjuju (priloga 2),
3. prisotnost obsmrtne izkušnje ob ponovnem intervjuju (da, ne) (priloga 2),
4. seštevek točk na NDE lestvici ob ponovnem intervjuju (priloga 2),
5. seštevek točk na vprašalniku o življenjskih spremembah (priloga 4),
6. število točk posameznih trditev vprašalnika o življenjskih spremembah
(priloga 4),
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7. število točk posameznih faktorjev vprašalnika o življenjskih spremembah
(priloga 4).

3.6 Statistična analiza podatkov
Zbrane podatke sem vnesla v program Microsoft Excel 2007, statistično analizo
pa sem izvedla z računalniškim paketom SPSS, verzija 13.0. Prikazala sem
povprečne vrednosti spremenljivk in standardne odklone (SD). Kot mejo statistične
značilnosti sem uporabila p < 0,05.
V univariantni analizi sem uporabila:
1. Studentov t-test za primerjavo med neodvisnimi vzorci pri zveznih
neodvisnih spremenljivkah, če so bile le-te porazdeljene normalno. Pri
nenormalni porazdelitvi sem uporabila neparametrični Mann-Whitneyev test,
2. Studentov t-test za primerjavo med odvisnimi vzorci,
3. test χ2 za ugotavljanje kvalitativnih razlik med vzorcema pri kategoričnih
spremenljivkah. Uporabila sem Yatesov popravek v primeru, ko je bila vsaj
ena frekvenca manjša od 5, oz. če so bili podatki le za eno samo stopnjo
prostosti,
4. test

linearne

korelacije

v

primeru

zvezne

odvisne

in

neodvisne

spremenljivke.
V mutivariantno analizo sem vključila vse spremenljivke, ki so imele v univariantni
analizi statistično značilen vpliv na odvisne spremenljivke. Tako sem:
1. z logistično regresijo iz dejavnikov lastnosti bolnika in iz dejavnikov lastnosti
oživljanja izdelala model, ki pojasnjuje doživetje obsmrtne izkušnje pri
bolnikih po kardiogenem srčnem zastoju na terenu,
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2. z linearno regresijo iz podatkov o koncentraciji plinov in elektrolitov v krvi
izdelala model, ki pojasnjuje višji seštevek točk na NDE lestvici pri bolnikih
po kardiogenem srčnem zastoju na terenu.
3. z logistično regresijo iz podatkov o koncentraciji plinov in elektrolitov v krvi
izdelala model, ki pojasnjuje doživetje obsmrtne izkušnje pri bolnikih po
kardiogenem srčnem zastoju na terenu.
Za določanje novih faktorjev vprašalnika o življenjskih spremembah sem
uporabila faktorsko analizo (metoda ekstrakcije – glavna analiza komponent, metoda
rotacije – Varimax s Kaiserjevo normalizacijo). Na osnovi faktorske analize
vprašalnika sem izločila vsa vprašanje, pri katerih je bil faktor ekstrakcije manjši od
0,6. Na ta način sem dobila novo, skrajšano verzijo vprašalnika o življenjskih
spremembah (priloga 6). Tudi pri novi verziji vprašalnika sem naredila faktorsko
analizo (metoda ekstrakcije – glavna analiza komponent, metoda rotacije – Equamax
s Kaiserjevo normalizacijo).
Za ugotavljanje zanesljivosti vprašalnikov sem pri vsakem od vprašalnikov
izračunala:
1. Cronbachov koeficient α celotnega vprašalnika,
2. Cronbachov koeficient α vprašalnika, če posamezna vprašanja izločimo,
3. Cronbachov

koeficient

novih

faktorjev

vprašalnika

o

življenjskih

spremembah.
Če je bila analiza zanesljivosti posameznega vprašalnika dovolj visoka, sem
odgovore seštela v skupen rezultat, ki sem ga upoštevala v nadaljnji statistični
analizi.
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4 REZULTATI
4.1 Deskriptivna analiza
4.1.1 Opis vzorca bolnikov
V obdobju od januarja 2008 do junija 2009 so bili na področju nujne medicinske
pomoči Ljubljane, Maribora in Celja pri 426 bolnikih na terenu s kardiogenim srčnim
zastojem izvajani temeljni in nadaljnji postopki oživljanja. Od tega je bilo 178 (41,8 %)
bolnikov uspešno reanimiranih in prepeljanih na oddelke za intenzivno terapijo. V
času bivanja v bolnišnici sta umrla 102 od 178 (57,3 %) bolnikov, 24 (13,5 %) pa jih
je imelo vsaj enega od izključitvenih dejavnikov. Tako je v raziskavi sodelovalo 52 od
178 (29,2 %) bolnikov (slika 1). Nihče od bolnikov, ki so bili povabljeni k sodelovanju
v raziskavi, sodelovanja ni odklonil (vzorec prvega stika).
V 6 mesecih po srčnem zastoju z uspešnim oživljanjem je umrlo 12 od 52 (23,1
%) bolnikov, trije (5,6 %) pa v raziskavi niso več želeli sodelovati. Tako je v drugi fazi
raziskave sodelovalo 37 (71,2 %) vključenih bolnikov (slika 1) (vzorec ponovnega
stika).

57

Poskus oživljanja
n = 426

Povrnitev spontane cirkulacije
n = 178

Iz bolnišnice odpuščeni živi
n = 76

Vključeni v
raziskavo*
n = 52

Ne ustrezajo
merilom raziskave
n = 24

po 6 mesecih

Umrli
n = 12

Odklonili sodelovanje
n=3

Vključeni v
spremljanje**
n = 37

Slika 1. Grafični prikaz vzorčenja bolnikov (*vzorec prvega stika, **vzorec ponovnega
stika).

V vzorcu prvega stika je bilo 42 (80,8 %) moških (razpredelnica 1). Povprečna
starost (srednja vrednost ± standardna deviacija) je bila 53,1 ± 14,5 let. V vzorcu
drugega stika je bilo 29 (78,4 %) moških (razpredelnica 1). Povprečna starost je bila
54,0 ± 13,1 leta. V vzorcu prvega stika bolnikov z obsmrtnimi izkušnjami je bilo 10
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(90,9 %) moških (razpredelnica 2). Povprečna starost je bila 57,8 ± 13,8 let. V vzorcu
prvega stika bolnikov brez obsmrtnih izkušenj je bilo 32 (78,1 %) moških
(razpredelnica 2). Povprečna starost je bila 51,8 ± 14,6 let. Razlike v demografskih
lastnostih vzorca bolnikov prvega in ponovnega stika niso bile statitično značilne.

Razpredelnica 1. Demografske lastnosti vzorca bolnikov prvega in ponovnega stika.
Lastnost

Število (%) bolnikov

Število (%) bolnikov vzorca

vzorca prvega stika

ponovnega stika

moški

42 (80,8)

29 (78,4)

ženska

10 (19,2)

8 (21,6)

< 60 let

35 (67,3)

27 (73,0)

≥ 60 let

17 (32,7)

10 (27,0)

osnovna

10 (19,2)

8 (21,6)

poklicna

20 (38,5)

11 (29,7)

srednja

14 (26,9)

13 (35,1)

višja

2 (3,8)

2 (5,4)

univerzitetna

6 (11,5)

3 (8,1)

katolik

27 (51,9)

16 (43,2)

musliman

4 (7,7)

3 (8,1)

ateist

21 (40,4)

18 (48,6)

Spol

Starost

Izobrazba

Versko prepričanje
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4 bolniki (7,7 %) so bili že v preteklosti vsaj enkrat oživljani. Strah pred smrtjo
pred oživljanjem je imelo 10 bolnikov (19,2 %), strah pred smrtjo po oživljanju pa tudi
10 bolnikov (19,2 %). Razlike v demografskih lastnostih vzorca bolnikov prvega stika
z obsmrtno izkušnjo in brez nje niso bile statitično značilne.

Razpredelnica 2. Demografske lastnosti vzorca bolnikov prvega stika z obsmrtnimi in
brez obsmrtnih izkušenj.
Lastnost

Število (%) bolnikov z

Število (%) bolnikov

obsmrtno izkušnjo

brez obsmrtne izkušnje

moški

10 (90,9)

32 (78,1)

ženska

1 (9,1)

9 (21,9)

≥ 60 let

5 (45,5)

12 (29,3)

< 60 let

6 (54,5)

29 (70,7)

osnovna

2 (18,2)

8 (19,5)

poklicna

2 (18,2)

18 (43,9)

srednja

3 (27,3)

11 (26,8)

višja

1 (9,0)

1 (2,5)

univerzitetna

3 (27,3)

3 (7,3)

katolik

3 (27,3)

24 (58,5)

musliman

1 (9,0)

3 (7,3)

ateist

7 (63,7)

14 (34,2)

Spol

Starost

Izobrazba

Versko prepričanje
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4.1.2 Indeks religioznosti
Vrednost koeficienta zanesljivosti lestvice za ugotavljanje indeksa religioznosti
(Cronbach α) je bila 0,817 (razpredelnica 3). Povprečna vrednost ± standardna
deviacija seštevka vseh odgovorov je bila 5,2 ± 4,5, mediana je bila 6,0, minimalna
vrednost 0 in maksimalna vrednost 15 točk. Seštevek 0 točk je imelo 15 bolnikov
(28,8 %). Povprečna vrednost odgovorov na prvo vprašanje je bila 1,3 ± 1,5, na
drugo vprašanje 2,0 ± 1,8 in na tretje vprašanje 1,9 ± 2,0.
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Razpredelnica

3.

Analiza

zanesljivosti

posameznih

vprašanj

vprašalnika

o

religioznosti.
Vprašanje

Povprečna

Varianca

Cronbach α,

vrednost seštevka

seštevka

če vprašanje

odgovorov, če

odgovorov, če

izločimo

vprašanje izločimo

vprašanje
izločimo

Kolikokrat na leto se

3,9

12,9

0,910

3,2

8,4

0,530

3,2

8,7

0,718

udeležujete verskih
obredov?
V kolikšni meri bi zase
rekli, da ste verni, ne glede
na to, kako pogosto se
udeležujete verskih
obredov?
V kolikšni meri vera (in/ali
bog) predstavlja za vas vir
moči in tolažbe?

4.1.3 Obsmrtne izkušnje ob prvem intervjuju
Seštevek točk vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah 7 ali več je imelo 11 bolnikov
(21,2 %). Povprečna vrednost seštevka točk vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah je bila
3,2 ± 5,0, mediana je bila 0, minimalna vrednost 0 in maksimalna vrednost 17 točk.
Povprečna vrednost seštevka točk vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah pri bolnikih, ki
so doživeli obsmrtno izkušnjo, je bila 11,5 ± 4,4, pri bolnikih, ki je niso doživeli, pa 0,9
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± 1,6. Koeficient zanesljivosti vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah (Cronbach α) je bil
0,875 (razpredelnica 4).

Razpredelnica 4. Analiza zanesljivosti posameznih vprašanj vprašalnika o obsmrtnih
izkušnjah.
Vprašanje

Povprečna vrednost

Varianca seštevka

Cronbach α,

seštevka odgovorov,

odgovorov, če

če vprašanje

če vprašanje izločimo

vprašanje izločimo

izločimo

2,9

21,7

0,875

2,9

22,1

0,874

3,0

20,3

0,855

3,0

21,8

0,867

2,8

20,4

0,863

Občutek veselja

3,0

23,2

0,875

Občutek povezanosti

3,1

22,5

0,867

3,0

22,3

0,868

Občutek, da čas
hitreje mineva
Občutek pospešenih
misli
Prikazovanje
odlomkov iz
preteklosti
Nenadoma se je vse
zdelo popolnoma
jasno in razumljivo
Občutek miru oz.
ugodja

oz. združenosti z
vesoljem
Videnje svetle luči
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Čuti bolj živi kot

2,9

21,4

0,865

3,0

21,8

0,870

3,0

21,7

0,863

2,9

22,1

0,870

3,0

21,9

0,864

3,0

23,6

0,879

3,0

22,4

0,872

2,9

20,9

0,864

ponavadi
Zavedanje dogodkov,
ki se dogajajo drugje
Prikazovanje
odlomkov iz
prihodnosti
Občutek ločitve od
lastnega telesa
Vstopanje v nek drug,
nezemeljski svet
Srečanje z mističnim
bitjem oz. zaznava
njegove prisotnosti
Videnje duhov mrtvih
oz. religioznih
osebnosti
Prihod do meje oz.
točke, s katere ni bilo
vrnitve nazaj

Obsmrtne izkušnje sta pred raziskavo med oživljanjem že doživela 2 bolnika (3,8
%). Oba sta obsmrtno izkušnjo doživela tudi tokrat. Strah pred obsojanjem okolice,
če bi razkrili svojo obsmrtno izkušnjo, so imeli trije bolniki (5,8 %).
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4.1.4 Opis oživljanja
Vsi srčni zastoji so se zgodili pred pričami (laiki ali zdravstveno osebje).
Povprečen odzivni čas urgentne ekipe je bil 4,2 ± 3,7, mediana 5,0, minimum 0 in
maksimum 11 minut. Povprečen čas do vzpostavitve spontanega srčnega obtoka
(ROSC) je bil 8,7 ± 5,6, mediana 8,0, minimum 1 in maksimum 25 minut. Povprečno
število defibrilacij je bilo 2,5 ± 2,4, mediana 1,5, minimum 0 in maksimum 9
(razpredelnica 5).
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Razpredelnica 5. Dejavniki oživljanja.
Dejavnik

Število (%) bolnikov

Očividci
laiki

25 (48,1)

zdravstveno osebje

27 (51,9)

ne

0 (0)

Očividci oživljali

35 (67,3)

Začetni ritem
VF

41 (78,8)

VT

1 (1,9)

asistolija

4 (7,7)

PEA

6 (11,5)

Zunanja masaža srca

45 (86,5)

Defibrilacija

44 (84,6)

Umetna ventilacija

45 (86,5)

Ponovno oživljanje v bolnišnici 6 (11,5)
Legenda: VF – ventrikularna fibrilacija, VT – ventrikularna tahikardija, PEA –
električna aktivnost srca brez tipnega pulza.

4.1.5 Zdravila
4.1.5.1 Zdravila pred oživljanjem
Pred oživljanjem je 28 bolnikov (53,8 %) prejelo zdravila. Uporabljenih je bilo 33
različnih zdravil, 13 bolnikov (25,0 %) pa je prejelo 6 različnih zdravil neposredno
pred oživljanjem (razpredelnica 6).
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Razpredelnica 6. Zdravila pred oživljanjem (po ATC klasifikaciji).
Zdravilo

Število (%)

Število (%)

vseh

bolnikov

bolnikov

neposredno
pred oživljanjem

A – ZDRAVILA ZA BOLEZNI PREBAVIL IN
PRESNOVE
A02BC – Zaviralci protonske črpalke

1 (1,9)

/

2 (3,8)

/

3 (5,8)

/

1 (1,9)

/

/

6 (11,5)

8 (15,4)

10 (19,2)

3 (5,8)

/

esomeprazol
A07EC – Aminosalicilna kislina in njeni derivati
sulfasalazin
A10AC – insulini za injiciranje s srednjedolgim
delovanjem in analogi
humani insulin
A10BA – Bigvanidi
metformin
B – ZDRAVILA ZA BOLEZNI KRVI IN
KRVOTVORNIH ORGANOV
B01AB – Heparinska skupina
Enoksaparin
B01AC – Zaviralci agregacije trombocitov brez
heparina
acetilsalicilna kislina
klopidogrel
C – ZDRAVILA ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA
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C01DA – Organski nitrati
/

10 (19,1)

2 (3,8)

/

1 (1,9)

/

2 (3,8)

/

1 (1,9)

/

2 (3,8)

/

2 (3,8)

/

2 (3,8)

/

1 (1,9)

/

enalapril

2 (3,8)

/

perindopril

3 (5,8)

/

ramipril

3 (5,8)

/

glicerilnitrat
C01EB – Zdravila za bolezni srca
trimetazin
C03BA – Sulfonamidi, enokomponentna zdravila
indapamid
C03CA – Sulfonamidi, enokomponentna zdravila
furosemid
C03DA – Antagonisti aldosterona
spironolakton
C07AB – Selektivni zaviralci adrenergičnih
receptorjev beta
bisoprolol
C07AG – Zaviralci adrenergičnih receptorjev alfa in
beta
karvedilol
C08CA – Derivati dihidroperidina
amlodipin
lacidipin
C09AA – Zaviralci angiotenzinske konvertaze,
enokomponentni pripravki

C09CA – Antagonisti angiotenzina II,
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enokomponentna zdravila
valsartan

1 (1,9)

/

5 (9,6)

/

1 (1,9)

/

2 (3,8)

/

1 (1,9)

/

1 (1,9)

/

1 (1,9)

/

/

9 (17,3)

C10AA – Zaviralci reduktaze HMG CoA
atorvastatin
G – ZDRAVILA ZA BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL
TER SPOLNI HORMONI
G04BE – Pripravki za zdravljenje erektilne
disfunkcije
sildenafil
H – HORMONSKA ZDRAVILA ZA SISTEMSKO
ZDRAVLJENJE – RAZEN SPOLNIH HORMONOV
H03AA – Ščitnični hormoni
natrijev levotiroksinat
H02AB – Glukokortikoidi
metilprednizolon
M – ZDRAVILA ZA BOLEZNI MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA
M01AB – Derivati ocetne kisline in sorodne
učinkovine
diklofenak
M01AC – Oksikami
meloksikam
N – ZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N02AA – Opiati
morfin
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N02BB – Pirazoloni
natrijev metamizolat

/

1 (1,9)

1 (1,9)

/

1 (1,9)

/

1 (1,9)

/

1 (1,9)

/

/

6 (11,5)

N05BA – Benzodiazepini
bromazepam
N06AB – Selektivni zaviralci privzema serotonina
citalopram
N06AX – Drugi antidepresivi
tianeptin
R – ZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R03AC – Bronhoselektivni agonisti adrenergičnih
receptorjev beta-2
salmeterol
R06AD – Derivati fenotiazina
tietilperazin

4.1.5.2 Zdravila med oživljanjem
Med oživljanjem je 39 bolnikov (75,0 %) prejelo zdravila. Uporabljenih je bilo 9
različnih zdravil (razpredelnica 7).
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Razpredelnica 7. Zdravila med oživljanjem (po ATC klasifikaciji).
Zdravilo

Število (%)
bolnikov

A – ZDRAVILA ZA BOLEZNI PREBAVIL IN PRESNOVE
A03BA – Alkaloidi volčje češnje s strukturo terciarnih aminov
atropin

13 (25,0)

A12AA – Kalcij
kalcijev glukonat

1 (1,9)

B – ZDRAVILA ZA BOLEZNI KRVI IN KRVOTVORNIH ORGANOV
B03XA – Druga zdravila za zdravljenje slabokrvnosti
epoetin
B05AA – Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije

1 (1,9)

hidroksietilškrob
B05BB – Raztopine za uravnavanje ravnotežja elektrolitov

3 (5,8)

natrijev hidrogenkarbonat
5 (9,6)
C – ZDRAVILA ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA
C01CA – Adrenergiki in dopaminergiki
adrenalin

27 (51,9)

C01BD – Antiaritmiki skupine III
amiodaron

16 (30,8)

H – HORMONSKA ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE RAZEN SPOLNIH HORMONOV
H01BA – Vazopresin in sorodne učinkovine
vazopresin

9 (17,3)
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N – ZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N01BB – Amidi
3 (5,8)

lidokain

4.1.5.3 Zdravila po oživljanju
Po oživljanju so zdravila prejeli vsi bolniki v vzorcu, od tega pa jih je 49 (94,2 %)
zdravila prejelo neposredno po oživljanju. Skupno je bilo po oživljanju uporabljenih
54 različnih zdravil, neposredno po oživljanju (v prvih 15 minutah) pa 14 zdravil
(razpredelnica 8).

Razpredelnica 8. Zdravila po oživljanju (po ATC klasifikaciji).
Zdravilo

Število (%)

Število (%)

vseh

bolnikov

bolnikov

neposredno po
oživljanju

A – ZDRAVILA ZA BOLEZNI PREBAVIL IN
PRESNOVE
A02BC – Zaviralci protonske črpalke
esomeprazol

19 (36,5)

/

4 (7,7)

/

1 (1,9)

/

1 (1,9)

/

pantopronazol
A03FA – Propulzivi
metoklopramid
A07EC – Aminosalicilna kislina in njeni derivati
sulfasalazin
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A10AC – insulini za injiciranje s srednjedolgim
3 (5,8)

/

enoksaparin

/

7 (13,5)

heparin

23 (44,2)

/

acetilsalicilna kislina

26 (50,0)

3 (5,8)

klopidogrel

22 (42,3)

/

/

1 (1,9)

hetaškrob

/

4 (7,7)

hidroksietilškrob

/

1 (1,9)

/

8 (15,4)

noradrenalin

5 (9,6)

/

dopamin

3 (5,8)

/

delovanjem in analogi
humani insulin
B – ZDRAVILA ZA BOLEZNI KRVI IN
KRVOTVORNIH ORGANOV
B01AB – Heparinska skupina

B01AC – Zaviralci agregacije trombocitov brez
heparina

B03XA – Druga zdravila za zdravljenje slabokrvnosti
epoetin
B05AA – Nadomestki krvi in plazemske proteinske
frakcije

C – ZDRAVILA ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA
C01BD – Antiaritmiki skupine III
amiodaron
C01CA – Adrenergiki in dopaminergiki

C01DA – Organski nitrati
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6 (11,5)

/

7 (13,5)

/

3 (5,8)

/

6 (11,5)

/

4 (7,7)

/

amlodipin

2 (3,8)

/

lacidipin

1 (1,9)

/

enalapril

2 (3,8)

/

perindopril

4 (7,7)

/

ramipril

9 (17,3)

/

zofenopril

1 (1,9)

/

atorvastatin

19 (36,5)

/

fluvastatin

2 (3,8)

/

rosuvastatin

2 (3,8)

/

simvastatin

3 (5,8)

/

glicerilnitrat
C03CA – Sulfonamidi, enokomponentna zdravila
furosemid
C03DA – Antagonisti aldosterona
spironolakton
C07AB – Selektivni zaviralci adrenergičnih
receptorjev beta
bisoprolol
C07AG – Zaviralci adrenergičnih receptorjev alfa in
beta
karvedilol
C08CA – Derivati dihidroperidina

C09AA – Zaviralci angiotenzinske konvertaze,
enokomponentni pripravki

C10AA – Zaviralci reduktaze HMG CoA
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H – HORMONSKA ZDRAVILA ZA SISTEMSKO
ZDRAVLJENJE – RAZEN SPOLNIH HORMONOV
H03AA – Ščitnični hormoni
2 (3,8)

/

2 (3,8)

/

14 (26,9)

/

1 (1,9)

/

1 (1,9)

/

15 (28,8)

/

1 (1,9)

/

5 (9,6)

/

vekuronij

/

19 (36,5)

sukcinilholi

4 (7,7)

/

natrijev levotiroksinat
H02AB – Glukokortikoidi
metilprednizolon
J – ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
INFEKCIJ
J01DD – Tretja generacija cefalosporinov
ceftriakson
J01DE – Četrta generacija cefalosporinov
cefepim
J01DH – Karbapenemski antibiotiki
meropenem
J01FF – Piranozidni antibiotiki
klindamicin
J01GB – Drugi aminoglikozidni antibiotiki
gentamicin
J01MA – Fluorokinoni
ciprofloksacin
M – ZDRAVILA ZA BOLEZNI MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA
M03AC – Druge kvaterne amonijeve spojine
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N – ZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N01AX – Drugi splošni anestetiki
etomidat

/

7 (13,5)

ketamin

1 (1,9)

/

propofol

/

5 (9,6)

4 (7,7)

/

/

8 (15,4)

tramadol

/

5 (9,6)

piritramid

1 (1,9)

/

/

2 (3,8)

1 (1,9)

/

bromazepam

1 (1,9)

/

diazepam

4 (7,7)

/

/

35 (67,3)

1 (1,9)

/

N02AA – Opiati
morfin
N02AB – Derivati fenilpiperidina
fentanil
N02AX – Drugi opioidi

N02BB – Pirazoloni
natrijev metamizolat
N03AG – Derivati prostih maščobnih kislin
valprojska kislina
N05BA – Benzodiazepini

N05CD – Benzodiazepini
midazolam
N05CM – Drugi hipnotiki in sedativi
klometiazol
R – ZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R06AD – Derivati fenotiazina
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tietilperazin

/

6 (11,5)

4.1.6 Plini in elektroliti v periferni krvi
4.1.6.1 Delni tlak kisika
Delni tlak kisika v periferni arterijski krvi je bil določen pri 40 bolnikih (76,9 %).
Povprečna vrednost (v kPa) je bila 23,3 ± 14,6, mediana je bila 18,4, minimum 7,1 in
maksimum 65,0.

4.1.6.2 Delni tlak ogljikovega dioksida
Delni tlak ogljikovega dioksida v periferni arterijski krvi je bil določen pri 42
bolnikih (80,8 %). Povprečna vrednost (v kPa) je bila 5,6 ± 1,6, mediana je bila 5,6,
minimum 3,3 in maksimum 10,2.

4.1.6.3 Koncentracija natrija
Koncentracija natrija v periferni venski krvi je bila določena pri 51 bolnikih (98,1
%). Povprečna vrednost (v mmol/l) je bila 140,0 ± 4,5, mediana je bila 140,1,
minimum 128,0 in maksimum 152,0.

4.1.6.4 Koncentracija kalija
Koncentracija kalija v periferni venski krvi je bila določena pri 50 bolnikih (96,2
%). Povprečna vrednost (v mmol/l) je bila 4,0 ± 0,9, mediana je bila 4,2, minimum 2,6
in maksimum 7,6.
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4.1.7 Obsmrtne izkušnje ob drugem intervjuju
Seštevek točk vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah 7 ali več je imelo 7 bolnikov
(18,9 %). Povprečna vrednost seštevka točk je bila 2,9 ± 5,1, mediana je bila 0,
minimalna vrednost 0 in maksimalna vrednost 17 točk. Koeficient zanesljivosti
(Cronbach α) je bil 0,906 (razpredelnica 9).

Razpredelnica 9. Analiza zanesljivosti posameznih vprašanj vprašalnika o obsmrtnih
izkušnjah po 6 mesecih od srčnega zastoja.
Vprašanje

Občutek, da čas

Povprečna vrednost

Varianca seštevka

Cronbach α,

seštevka odgovorov,

odgovorov, če

če vprašanje

če vprašanje izločimo

vprašanje izločimo

izločimo

2,7

21,9

0,898

2,7

22,8

0,899

2,7

21,3

0,894

2,8

23,7

0,904

2,6

21,0

0,897

2,8

24,0

0,904

hitreje mineva
Občutek pospešenih
misli
Prikazovanje
odlomkov iz
preteklosti
Nenadoma se je vse
zdelo popolnoma
jasno in razumljivo
Občutek miru oz.
ugodja
Občutek veselja
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2,8

24,1

0,902

Videnje svetle luči

2,8

23,5

0,903

Čuti bolj živi kot

2,7

22,3

0,895

2,7

21,8

0,894

2,8

22,9

0,899

2,8

23,6

0,902

2,8

23,8

0,901

2,7

23,7

0,911

2,7

22,5

0,903

2,7

22,2

0,902

Občutek povezanosti
oz. združenosti z
vesoljem

ponavadi
Zavedanje dogodkov,
ki se dogajajo drugje
Prikazovanje
odlomkov iz
prihodnosti
Občutek ločitve od
lastnega telesa
Vstopanje v nek drug,
nezemeljski svet
Srečanje z mističnim
bitjem oz. zaznava
njegove prisotnosti
Videnje duhov mrtvih
oz. religioznih
osebnosti
Prihod do meje oz.
točke, s katere ni bilo
vrnitve nazaj
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4.1.8. Življenjske spremembe
Povprečna vrednost seštevka točk vprašalnika je bila 135,1 ± 15,7. Mediana je
bila 135, minimalna vrednost 87 in maksimalna vrednost 164 točk. Koeficient
zanesljivosti (Cronbach α) je bil 0,892 (razpredelnica 10).

Razpredelnica 10. Analiza zanesljivosti posameznih vprašanj vprašalnika o
življenjskih spremembah.
Trditev

Povprečna vrednost

Varianca seštevka

Cronbach α,

seštevka odgovorov,

odgovorov, če

če vprašanje

če vprašanje

vprašanje izločimo

izločimo

izločimo
Želja pomagati drugim

132,5

181,1

0,888

Sočutje do drugih

132,6

176,4

0,884

Sposobnost ceniti

132,5

176,9

0,885

Sposobnost poslušanja 132,6

182,8

0,887

132,8

182,2

0,888

133,2

183,0

0,887

133,3

184,2

0,891

132,9

178,4

0,885

vsakodnevne reči v
življenju

drugih
Občutek lastne
vrednosti
Zanimanje za
paranormalne pojave
Skrb za materialne
stvari v življenju
Strpnost do drugih
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Želja po ustvarjanju

133,2

181,7

0,886

133,2

181,0

0,887

133,4

184,9

0,888

Razumevanje samega 133,0

184,3

0,888

132,9

180,1

0,885

132,8

181,7

0,887

132,7

188,9

0,890

132,9

185,9

0,889

Občutek za naravo

132,5

182,9

0,887

Verska občutja

133,3

188,9

0,890

Razumevanje smisla

132,9

185,6

0,889

133,2

184,1

0,887

133,2

181,0

0,886

133,1

183,9

0,887

dobrega vtisa o sebi
Zanimanje za duhovne
stvari
Zanimanje za
organizirano vero

sebe
Želja po sposobnosti
višjega zavedanja
Sposobnost izraziti
ljubezen do drugih
Želja, da bi živel/a
dobro življenje
Sposobnost občutiti
probleme drugih

našega življenja
Zavedanje o razlogu
človeškega obstanka
Vera v prisotnost višje
sile
Razumevanje drugih
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133,3

189,7

0,890

133,3

185,9

0,889

Želja po samoti

133,2

186,7

0,891

Občutek, da ima moje

133,0

187,9

0,890

133,1

181,7

0,888

Strah pred smrtjo

133,4

197,7

0,897

Želja postati znana

133,6

190,2

0,891

133,4

183,0

0,886

133,2

194,8

0,894

133,0

191,2

0,893

133,2

181,7

0,886

132,9

186,7

0,891

Občutek za obstoj
posvečenega vidika
življenja
Ambicije za doseganje
višjega življenjskega
standarda

življenje notranji
pomen
Vključevanje v
družinsko življenje

osebnost
Pogostost zatekanja k
molitvi
Sprejemanje koncepta
reinkarnacije
Želja po razumevanju
samega sebe
Notranje občutenje
božje prisotnosti
Občutek osebne
ranljivosti
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Prepričanje v posmrtno

133,4

187,2

0,889

133,5

186,3

0,889

Zanimanje za politiko

133,5

192,1

0,893

Želja po doseganju

133,4

183,8

0,887

Sprejemanje drugih

133,3

181,3

0,886

Iskanje osebnostnega

133,3

196,7

0,896

132,9

198,4

0,898

133,1

194,1

0,895

življenje
Skrb za mnenje drugih
o meni

materialnega uspeha v
življenju

pomena
Zanimanje za zadeve,
povezane s
socialnimi pravicami
Zanimanje za stvari,
povezane s smrtjo in
umiranjem
Vsota

4.1.8.1 Faktorska analiza vprašalnika o življenjskih spremembah
V faktorski analizi sem dobila 4 nove komponente, ki so skupaj pojasnile 59,8 %
variance (razpredelnica 11). Prvi faktor – orientiranost v druge – je pojasnil 19,9 %
variance, drugi faktor – orientiranost vase – 19,5 %, tretji faktor – odnos do smrti –
10,6 % in četrti faktor – religiozni odnos – 9,8 %. Analiza zanesljivosti (Cronbach α)
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za prvi faktor je bila 0,918, za drugi faktor 0,880, za tretji faktor 0,795 in za četrti
faktor 0,807.

Razpredelnica 11. Faktorska analiza vprašalnika o življenjskih spremembah.
Trditev

Faktor 1 –

Faktor 2 –

Faktor 3 – Faktor 4 –

orientiranost v

orientiranost

odnos do

religiozni

druge

vase

smrti

odnos

Sočutje do drugih

0,821

0,133

-0,047

0,114

Sposobnost ceniti

0,787

0,230

-0,059

-0,080

0,782

-0,107

0,097

-0,247

0,771

-0,123

0,252

0,021

Strpnost do drugih

0,744

0,180

-0,133

-0,059

Sposobnost

0,733

-0,018

0,137

-0,039

Želja pomagati drugim 0,720

-0,227

0,384

0,281

Občutek za naravo

0,653

0,013

0,064

0,049

Zanimanje za

0,643

0,160

-0,093

-0,281

0,637

0,134

-0,179

0,142

0,629

0,126

-0,450

0,120

vsakodnevne reči v
življenju
Sposobnost občutiti
probleme drugih
Občutek lastne
vrednosti

poslušanja drugih

paranormalne pojave
Sposobnost izraziti
ljubezen do drugih
Razumevanje drugih
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Želja, da bi živel/a

0,566

-0,214

-0,148

0,120

0,541

0,183

-0,363

0,494

Razumevanje samega 0,532

0,141

-0,423

0,193

0,524

0,342

-0,253

0,338

Želja po samoti

0,491

-0,040

-0,301

-0,167

Zanimanje za

0,462

0,400

-0,222

0,155

0,317

0,246

-0,291

0,011

0,017

0,844

0,033

-0,194

0,070

0,833

0,023

0,028

-0,081

0,824

-0,022

-0,029

0,310

0,787

-0,059

0,267

0,064

0,744

0,034

0,250

0,259

0,729

0,150

-0,051

dobro življenje
Vera v prisotnost višje
sile

sebe
Notranje občutenje
božje prisotnosti

duhovne stvari
Skrb za materialne
stvari v življenju
Skrb za mnenje
drugih o meni
Želja po doseganju
materialnega uspeha
v življenju
Prepričanje v
posmrtno življenje
Pogostost zatekanje k
molitvi
Zavedanje o razlogu
človeškega obstoja
Sprejemanje drugih
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Občutek osebne

-0,103

0,707

-0,094

0

-0,087

0,658

-0,006

-0,354

0,257

0,646

0,014

0,319

0,247

0,634

0,085

0,298

0,059

0,607

0,125

-0,156

0,094

0,593

0,089

0,299

Zanimanje za politiko

-0,199

0,564

-0,072

-0,449

Zanimanje za zadeve,

0,230

-0,591

0,286

-0,345

-0,226

0,022

0,841

-0,236

-0,175

0,161

0,791

-0,056

-0,198

-0,190

0,747

0,467

ranljivosti
Želja postati znana
osebnost
Želja po ustvarjanju
dobrega vtisa o sebi
Želja po sposobnosti
višjega zavedanja
Ambicije doseganja
višjega življenjskega
standarda
Vključevanje v
družinsko življenje

povezane s socialnimi
pravicami
Iskanje osebnostnega
pomena
Zanimanje za stvari,
povezane s smrtjo in
umiranjem
Sprejemanje
koncepta
reinkarnacije
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Želja po razumevanju

-0,092

0,248

0,741

0,108

Strah pred smrtjo

-0,044

-0,364

0,495

-0,063

Razumevanje smisla

0,080

0,410

0,453

0,378

Verska občutja

-0,033

0,256

0,181

0,873

Občutek za obstoj

-0,063

0,267

0,185

0,737

0,359

0,187

-0,455

0,681

0,415

-0,136

-0,186

0,579

samega sebe

našega življenja

posvečenega vidika
življenja
Zanimanje za
organizirano vero
Občutek, da ima moje
življenje notranji
pomen
Metoda ekstrakcije: glavna analiza komponent
Metoda rotacije: Quartimax s Kaiserjevo normalizacijo

4.2 Univariantna analiza
4.2.1 Demografske lastnosti bolnikov in obsmrtne izkušnje
Spol bolnika ni imel statistično značilnega vpliva na pojavnost obsmrtnih izkušenj,
čeprav je bilo med bolniki, ki so doživeli te izkušnje, nekoliko več moških
(razpredelnica 9). Prav tako tudi starost bolnika ni vplivala na pojavnost obsmrtnih
izkušenj; povprečna starost skupine z obsmrtnimi izkušnjami se ni statistično
značilno razlikovala od povprečne starosti skupine brez obsmrtnih izkušenj (57,9 ±
13,8 proti 51,8 ± 14,6, p = 0,217), pa tudi korelacija med starostjo in seštevkom točk
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na NDE lestvici ni bila statistično značilna (r = 0,140, p = 0,321). Ugotovila pa sem
celo nekoliko večjo pojavnost obsmrtnih izkušenj pri bolnikih, starih 60 let ali več
(razpredelnica 12).
Pojavnost obsmrtnih izkušenj ni bila statistično značilno odvisna od morebitnih
prejšnjih srčnih zastojev in od prisotnosti strahu pred smrtjo pred oz. po oživljanju.
Statistično značilno pogosteje pa so obsmrtno izkušnjo doživeli tisti bolniki, ki so že
vsaj enkrat v preteklosti doživeli obsmrtno izkušnjo (razpredelnica 12).

Razpredelnica 12. Vpliv demografskih lastnosti bolnikov na pojavnost obsmrtnih
izkušenj.
Lastnost

Število (%) bolnikov z obsmrtno

χ2

p

izkušnjo
Spol
moški

10 (23,8)

ženska

1 (10,0)

0,923 0,314

Starost
≥ 60 let

5 (29,4)

< 60 let

6 (17,1)

1,033 0,470

Izobrazba
osnovna

2 (20,0)

poklicna

2 (10,0)

srednja

3 (21,4)

višja

1 (50,0)

univerzitetna

3 (50,0)

Versko prepričanje
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5,492 0,240

katolik

3 (11,1)

musliman

1 (25,0)

ateist

7 (33,3)

3,536 0,171

Že bil oživljan
da

2 (50,0)

ne

9 (18,8)

2,162 0,193

Strah pred smrtjo pred
oživljanjem
da

2 (20,0)

ne

9 (21,4)

0,010 1,000

Strah pred smrtjo po oživljanju
da

2 (20,0)

ne

9 (21,4)

0,010 1,000

Prejšnje obsmrtne izkušnje
da

2 (100)

ne

9 (18,0)

7,753 0,041

4.2.2 Indeks religioznosti in obsmrtne izkušnje
Seštevek NDE lestvice in indeks religioznosti nista bila statistično značilno
povezana, čeprav je bila opazna obratno sorazmerna smer povezanosti (r = -0,072, p
= 0,614). Bolniki, ki so imeli nižji indeks religioznosti, so imeli več obsmrtnih izkušenj,
vendar razlika povprečnih vrednosti indeksa religioznosti med skupino z obsmrtnimi
izkušnjami in skupino brez obsmrtnih izkušenj ni bila statistično značilna (3,6 ± 3,9
proti 5,6 ± 4,7, p = 0,209).
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V skupini bolnikov z obsmrtno izkušnjo je bila glede na skupino bolnikov brez
obsmrtne izkušnje nižja povprečna vrednost odgovorov na posamezna vprašanja,
razlika je bila statistično značilna pri prvem vprašanju (razpredelnica 13).

Razpredelnica 13. Univariantna analiza vpliva posameznih odgovorov vprašalnika o
religioznosti na pojavnost obsmrtnih izkušenj.
Vprašanje

Povprečna vrednost

Povprečna vrednost

odgovorov ±

odgovorov ±

standardna deviacija

standardna deviacija

(skupina z

(skupina brez

obsmrtnimi

obsmrtnih izkušenj)

p

izkušnjami)
Kolikokrat na leto se

0,6 ± 0,9

1,4 ± 1,6

0,042

1,6 ± 1,9

2,1 ± 1,8

0,504

1,4 ± 1,6

2,1 ± 2,0

0,273

udeležujete verskih
obredov?
V kolikšni meri bi zase
rekli, da ste verni, ne
glede na to, kako
pogosto se udeležujete
verskih obredov?
V kolikšni meri vera
(in/ali bog) predstavlja
za vas vir moči in
tolažbe?
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4.2.3 Lastnosti oživljanja in obsmrtne izkušnje
Očividci in oživljanje s strani očividcev ni imelo vpliva na pojavnost obsmrtnih
izkušenj (razpredelnica 11). Tudi odzivni čas in čas do ROSC nista imela vpliva na
pojavnost obsmrtnih izkušenj. Tako je bil povprečen odzivni čas pri bolnikih z
obsmrtno izkušnjo 3,5 ± 3,6 min, pri bolnikih brez obsmrtne izkušnje pa 4,3 ± 3,7 min,
p je bil 0,479. Povprečen čas do ROSC je bil pri bolnikih z obsmrtno izkušnjo 8,3 ±
6,7 in pri bolnikih brez obsmrtne izkušnje 8,8 ± 5,3, p je bil 0,772. Opazna pa je bila
negativna korelacija tako med odzivnim časom in seštevkom točk na NDE lestvici,
kot tudi med časom do ROSC in seštevkom točk na NDE lestvici, vendar nobena od
povezav ni bila statistično značilna (r = -0,082, p = 0,561; r = -0,083, p = 0,561,
zaporedoma).
Vrsta srčnega ritma ob prvi analizi je imela vpliv na pojavnost obsmrtnih izkušenj.
Tako so imeli bolniki z ventrikularno fibrilacijo statistično značilno manj obsmrtnih
izkušenj kot bolniki z ostalimi vzorci srčnega ritma. Bolniki, ki so imeli ob prvi analizi
PEA, pa so imeli statistično značilno več obsmrtnih izkušenj v primerjavi z bolniki z
ostalimi vzorci srčnega ritma (razpredelnica 14).
Bolniki, pri katerih je bila izvedena vsaj ena defibrilacija, so imeli statistično
značilno manj obsmrtnih izkušenj (razpredelnica 13). Opazna je bila tudi negativna
korelacija med številom defibrilacij in seštevkom točk na NDE lestvici, ki pa ni bila
statistično značilna (r = -0,139, p = 0,328). Povprečno število defibrilacij pri bolnikih z
obsmrtno izkušnjo je bilo 1,6 ± 2,3, pri bolnikih brez obsmrtne izkušnje pa 2,8 ± 2,3,
razlika ni bila statistično značilna (p = 0,479). Izvajanje zunanje masaže srca in
umetne ventilacije ni imelo vpliva na pojavnost obsmrtnih izkušenj (razpredelnica 14).
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Razpredelnica 14. Vpliv posameznih dejavnikov oživljanja na pogostost obsmrtnih
izkušenj.
Dejavnik

Število (%) bolnikov z obsmrtno

χ2

p

0,503

0,297

0,304

0,218

izkušnjo
Očividci
laiki

4 (16,0)

zdravstveno osebje

7 (25,9)

Očividci oživljali
da

9 (25,7)

ne

2 (11,8)

Vzorec srčnega ritma ob prvi
analizi
VF

5 (12,2)

VT

0 (0)

asistolija

2 (50,0)

PEA

4 (66,7)

11,688 0,009

Vzorec srčnega ritma ob prvi
analizi
VF

5 (12,2)

VT, asistolija, PEA

6 (54,5)

9,326

0,006

0,274

0,788

Vzorec srčnega ritma ob prvi
analizi
VT

0 (0)

VF, asistolija, PEA

11 (21,6)

Vzorec srčnega ritma ob prvi
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analizi
asistolija

2 (50,0)

VF, VT, PEA

9 (18,8)

2,162

0,193

Vzorec srčnega ritma ob prvi
analizi
PEA

6 (60,0)

VF, VT, asistolija

5 (11,9)

11,202 0,003

Zunanja masaža srca
da

9 (20,0)

ne

2 (28,6)

0,267

0,630

0,267

0,630

9,690

0,007

0,603

0,595

Umetna ventilacija
da

9 (20,0)

ne

2 (28,6)

Defibrilacija
da

6 (13,6)

ne

5 (62,5)

Ponovno oživljan
da

2 (33,3)

ne

9 (19,6)

Legenda: VF – ventrikularna fibrilacija, VT – ventrikularna tahikardija, PEA –
električna aktivnost srca brez tipnega pulza.
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4.2.4 Zdravila in obsmrtne izkušnje
4.2.4.1 Zdravila pred oživljanjem in obsmrtne izkušnje
Bolniki, ki so pred oživljanjem redno dobivali enalapril, furosemid ali inzulin, so
imeli statistično več obsmrtnih izkušenj kot tisti, ki teh zdravil niso prejemali
(razpredelnica 15). Ostala zdravila niso imela vpliva na pojavnost obsmrtnih izkušenj.

Razpredelnica 15. Vpliv zdravil pred oživljanjem na pojavnost obsmrtnih izkušenj.
Zdravilo

Število (%) bolnikov z obsmrtno izkušnjo χ2

p

enalapril
da

2 (100)

ne

9 (18,0)

7,753

0,041

7,753

0,041

furosemid
da

2 (100)

ne

9 (18,0)

da

3 (100)

ne

8 (16,3)

inzulin

11,866 0,007

4.2.4.2 Zdravila med oživljanjem in obsmrtne izkušnje
Nobeno zdravilo, ki so ga bolniki dobili med oživljanjem, ni imelo statistično
značilnega vpliva na pojavnost obsmrtnih izkušenj. Bolniki, ki so prejeli vazopresin, v
primerjavi s tistimi, ki so prejeli adrenalin, niso imeli statistično pomembne razlike v
pojavnosti obsmrtnih izkušenj (22,2 % proti 25,0 %, χ2 = 0,028, p = 1,000).

94

4.2.4.3 Zdravila po oživljanju in obsmrtne izkušnje
Bolniki, ki so po oživljanju prejemali enalapril, diazepam ali insulin, so imeli
statistično značilno več obsmrtnih izkušenj kot tisti, ki teh zdravil niso prejemali
(razpredelnica 16). Ostala zdravila na pojavnost obsmrtnih izkušenj niso imela vpliva.

Razpredelnica 16. Vpliv zdravil po oživljanju na obsmrtne izkušnje.
Zdravilo

Število (%) bolnikov z obsmrtno izkušnjo χ2

p

enalapril
da

2 (100)

ne

9 (18,0)

7,753

0,041

7,533

0,026

diazepam
da

3 (75,0)

ne

8 (16,7)

da

3 (100)

ne

8 (16,3)

inzulin

11,866 0,007

4.2.5 Plini in elektroliti v krvi ter obsmrtne izkušnje
Obsmrtne izkušnje so bile statistično značilno pogostejše pri bolnikih z višjim
paCO2 (razpredelnica 17). Opazna je bila tudi statistično značilna povezava med
paCO2 in seštevkom točk na NDE lestvici (r = 0,366, p = 0,017).
Bolniki z nižjim paO2 so imeli več obsmrtnih izkušenj, vendar razlika ni bila
statistično pomembna (razpredelnica 17). Opazna je bila statistično nepomembna
povezava med paO2 in seštevkom točk na NDE lestvici (r = -0,195, p = 0,228).
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Koncentracija natrija in kalija ni vplivala na pojavnost obsmrtnih izkušenj
(razpredelnica 17), a koncentracija kalija je bila statistično pomembno povezana s
seštevkom točk na NDE lestvici (r = 0,315, p = 0,026).

Razpredelnica 17. Vpliv kisika, ogljikovega dioksida, natrija in kalija na obsmrtne
izkušnje.
Spremenljivke

Povprečni paO2 ± SD (kPa)

Bolniki z obsmrtno

Bolniki brez obsmrtne

p

izkušnjo (n = 11)

izkušnje (n = 41)

16,4 ± 11,1

25,3 ± 15,0

0,108

6,6 ± 2,3

5,3 ± 1,4

0,041

139,2 ± 6,1

140,4 ± 4,0

0,439

4,6 ± 1,2

4,1 ± 0,8

0,118

Povprečni paCO2 ± SD
(kPa)

Povprečna koncentracija
Na ± SD (mmol/l)
Povprečna koncentracija K
± SD (mmol/l)

4.2.6 Časovna stabilnost vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah
Test parnih vzorcev za par seštevka točk vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah ob
prvem in ob drugem intervjuju ni bil statistično značilen (2,8 ± 5,1 in 2,9 ± 5,1, p =
0,543). Korelacija med seštevkom točk vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah ob prvem
in ob drugem intervjuju pa je bila statistično značilna (r = 0,950, p < 0,001).

4.2.7 Vpliv doživetja obsmrtne izkušnje na življenjske spremembe
Skupen seštevek vprašalnika o obsmrtnih izkušenj se, glede na prisotnost oz.
odsotnost doživetja obsmrtne izkušnje ni statistično značilno razlikoval. Analiza
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posameznih trditev vprašalnika pa je pri nekaterih vprašanjih pokazala statistično
značilne razlike (razpredelnica 18).

Razpredelnica 18. Vpliv doživetja obsmrtne izkušnje na življenjske spremembe.
Trditve

Bolniki z obsmrtno izkušnjo

Bolniki brez obsmrtne

(povprečna

(n = 11)

izkušnje (n = 41)

p

vrednost ±
SD)
Želja pomagati 4,1 ± 0,9

3,7 ± 1,1

0,281

4,0 ± 0,6

3,6 ± 1,1

0,388

4,0 ± 1,0

3,8 ± 1,0

0,594

3,6 ± 1,0

3,7 ± 0,8

0,795

3,7 ± 1,1

3,5 ± 0,9

0,578

3,7 ± 1,1

3,0 ± 0,7

0,026

drugim
Sočutje do
drugih
Sposobnost
ceniti
vsakodnevne
reči v življenju
Sposobnost
poslušanja
drugih
Občutek
lastne
vrednosti
Zanimanje za
paranormalne
pojave
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Skrb za

3,6 ± 1,1

2,8 ± 1,0

0,091

4,1 ± 0,7

3,2 ± 0,9

0,016

3,4 ± 1,0

3,0 ± 0,6

0,181

3,1 ± 1,2

3,2 ± 0,8

0,949

3,0 ± 1,0

3,0 ± 0,6

0,910

4,0 ± 0,6

3,2 ± 0,7

0,006

3,7 ± 1,0

3,3 ± 0,8

0,219

4,0 ± 0,8

3,3 ± 0,8

0,067

materialne
stvari v
življenju
Strpnost do
drugih
Želja po
ustvarjanju
dobrega vtisa
o sebi
Zanimanje za
duhovne stvari
Zanimanje za
organizirano
vero
Razumevanje
samega sebe
Želja po
sposobnosti
višjega
zavedanja
Sposobnost
izraziti
ljubezen do
drugih
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3,9 ± 0,7

3,6 ± 0,6

0,340

3,6 ± 1,0

3,4 ± 0,7

0,509

4,6 ± 0,5

3,7 ± 0,8

0,005

Verska občutja 2,7 ± 1,0

3,1 ± 0,5

0,128

Razumevanje

3,3 ± 1,1

3,5 ± 0,7

0,623

3,1 ± 1,1

3,1 ± 0,6

0,987

3,1 ± 1,2

3,2 ± 0,8

0,935

3,7 ± 0,8

3,1 ± 0,7

0,054

2,9 ± 1,1

3,1 ± 0,4

0,321

Želja, da bi
živel/a dobro
življenje
Sposobnost
občutiti
probleme
drugih
Občutek za
naravo

smisla našega
življenja
Zavedanje o
razlogu
človeškega
obstanka
Vera v
prisotnost višje
sile
Razumevanje
drugih
Občutek za
obstoj
posvečenega
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vidika življenja
Ambicije za

3,3 ± 1,3

2,9 ± 0,6

0,210

3,6 ± 0,8

3,0 ± 1,0

0,133

3,9 ± 0,9

3,2 ± 0,6

0,017

3,3 ± 1,5

3,2 ± 0,8

0,827

3,3 ± 0,5

2,9 ± 0,7

0,160

2,6 ± 0,8

2,7 ± 0,6

0,540

2,7 ± 0,5

3,0 ± 0,6

0,319

3,0 ± 0,6

3,1 ± 0,6

0,669

doseganje
višjega
življenjskega
standarda
Želja po
samoti
Občutek, da
ima moje
življenje
notranji
pomen
Vključevanje v
družinsko
življenje
Strah pred
smrtjo
Želja postati
znana
osebnost
Pogostost
zatekanja k
molitvi
Sprejemanje

100

koncepta
reinkarnacije
Želja po

3,0 ± 1,2

3,3 ± 0,7

0,331

3,1 ± 0,4

3,1 ± 0,8

0,815

3,1 ± 1,1

3,5 ± 0,9

0,351

2,7 ± 1,0

2,9 ± 0,6

0,435

2,6 ± 1,1

2,9 ± 0,5

0,293

2,9 ± 0,9

2,8 ± 0,7

0,849

2,7 ± 1,0

2,9 ± 0,7

0,543

razumevanju
samega sebe
Notranje
občutenje
božje
prisotnosti
Občutek
osebne
ranljivosti
Prepričanje v
posmrtno
življenje
Skrb za
mnenje drugih
o meni
Zanimanje za
politiko
Želja po
doseganju
materialnega
uspeha v
življenju
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Sprejemanje

2,7 ± 1,1

3,1 ± 0,7

0,225

2,9 ± 1,1

3,0 ± 0,5

0,605

4,0 ± 0,6

3,2 ± 0,8

0,019

3,3 ± 1,3

3,2 ± 0,6

0,866

141,6 ± 13,2

133,6 ± 16,1

0,230

drugih
Iskanje
osebnostnega
pomena
Zanimanje za
zadeve,
povezane s
socialnimi
pravicami
Zanimanje za
stvari,
povezane s
smrtjo in
umiranjem
Vsota

4.2.7.1 Analiza faktorjev
Razlike

v

spremembi

posameznih

faktorjev

vprašalnika

o

življenjskih

spremembah glede na doživetje obsmrtne izkušnje niso bile statistično značilne
(razpredelnica 19). Linearna korelacija pa je pokazala statistično značilno povezavo
med številom točk vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah in faktorja 1 (r = 0,421, p =
0,010).

Razpredelnica 19. Univariantna analiza vpliva doživetja obsmrtne izkušnje na
spremembo faktorjev vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah.
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Faktor

Bolniki z obsmrtno izkušnjo

Bolniki brez obsmrtne

p

(povprečna

(n = 11)

izkušnje (n = 41)

70,6 ± 11,8

62,8 ± 10,3

0,088

42,9 ± 10,1

42,5 ± 5,8

0,909

Odnos do smrti

18,7 ± 4,8

18,9 ± 2,9

0,913

Religiozni odnos

12,4 ± 3,3

12,4 ± 1,8

0,963

vrednost ± SD)
Orientiranost v
druge
Orientiranost
vase

4.3 Multivariantna analiza doživetja obsmrtne izkušnje
4.3.1 Neodvisne spremenljivke za doživetje obsmrtne izkušnje,
vezane na prejšnje obsmrtne izkušnje, lastnosti oživljanja, prejeta
zdravila in koncentracijo plinov ter elektrolitov v krvi
Pojav obsmrtne izkušnje pri bolnikih po kardiogenem srčnem zastoju na terenu
ob upoštevanju vseh statistično pomembnih dejavnikov, ki sem jih ugotovila v tej
raziskavi v univariantni analizi, je odvisen od prisotnosti diazepama v terapiji po
srčnem zastoju (razpredelnica 20).

Razpredelnica 20. Logistična regresija doživetja obsmrtne izkušnje pri bolnikih po
kardiogenem srčnem zastoju na terenu (χ2 = 30,747, 10 stopinj prostosti, p = 0,001,
Nagelkerke R2 = 0,803). Odvisna spremenljivka je prisotnost obsmrtne izkušnje.
Lastnost

Razmerje 95 % meja

95 % meja

obetov

intervala

intervala
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p

(eB)

zaupanja –

zaupanja –

spodnja

zgornja

0,737

0

/

1,000

odsotnost VF

0

0

/

1,000

odsotnost PEA

0

0

/

1,000

0,999

0

/

0,999

6E+020

0

/

0,999

0,003

0

/

1,000

0,193

0

/

1,000

oživljanju

4E+018

0

/

0,999

diazepam po oživljanju

33,061

1,229

889,314

0,037

Višji paCO2 (kPa)

3,239

0,605

17,335

0,170

Konstanta

620,629

/

/

1,000

Prejšnje obsmrtne izkušnje

Lastnosti oživljanja

defibrilacija ni bila
izvedena
Zdravila
inzulin pred/po
oživljanju
enalapril pred
oživljanjem
furosemid pred
oživljanjem
enalapril po
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4.3.2 Neodvisne spremenljivke za doživetje obsmrtne izkušnje,
vezane na koncentracijo plinov in elektrolitov v krvi
Pojav obsmrtne izkušnje pri bolnikih po kardiogenem srčnem zastoju na terenu
ob upoštevanju statistično pomembnih spremenljivk analize krvi, je odvisen od
višjega CO2 (razpredelnica 21).

Razpredelnica 21. Logistična regresija doživetja obsmrtne izkušnje pri bolnikih po
kardiogenem srčnem zastoju na terenu glede na koncentracijo plinov in elektrolitov v
krvi (χ2 = 6,263, 2 stopinji prostosti, p = 0,044, Nagelkerke R2 = 0,214). Odvisna
spremenljivka je prisotnost obsmrtne izkušnje.
Lastnost

Razmerje

95 % meja

95 % meja

obetov (eB)

intervala

intervala

zaupanja –

zaupanja –

spodnja

zgornja

p

paCO2 (kPa)

1,605

1,007

2,558

0,047

K (mmol/l)

1,831

0,843

3,980

0,127

Konstanta

0,001

/

/

0,008

4.4 Multivariantna analiza višjega seštevka točk na NDE lestvici
4.4.1 Neodvisne spremenljivke za višji seštevek točk na NDE
lestvici
Višji seštevek točk na NDE lestvici neodvisno napovedujeta višji CO2 in višja
koncentracija kalija v krvi. Model razloži 25,6 % razlik (razpredelnica 22).
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Razpredelnica 22. Linearna regresija višjega seštevka točk na NDE lestvici pri
bolnikih po kardiogenem srčnem zastoju na terenu glede na koncentracijo plinov in
elektrolitov v krvi (2 stopinji prostosti, p = 0,003). Odvisna spremenljivka je seštevek
točk na NDE lestvici.
Lastnost

Koeficient B Koeficient beta p

paCO2 (kPa) 1,069

0,358

0,013

K (mmol/l)

1,772

0,350

0,016

Konstanta

-10,217

/

0,010
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5 RAZPRAVA
5.1 Ustreznost vzorca preiskovancev
Najbolj primerno stanje za študij obsmrtnih izkušenj je namreč srčni zastoj, oz.
preživeli bolniki po srčnem zastoju, saj takrat dejansko nastopi klinična smrt (82).
Zaradi zagotavljanja homogenosti vzorca sem izbrala le bolnike, ki so doživeli srčni
zastoj zaradi kardioloških vzrokov na terenu. Izbrala sem tri največje bolnišnice v
Sloveniji, saj je večina bolnikov po srčnem zastoju na terenu prepeljana vanje. V
vzorec sem uvrstila vse bolnike, ki so ustrezali merilom za vključitev. Izbor
sodelujočih bolnikov je bil zaporeden in nihče od povabljenih v raziskavo sodelovanja
ni odklonil. To smo zagotovili z osebnim povabilom bolnikov za sodelovanje v
raziskavi. Z izborom bolnikov po srčnem zastoju sem upoštevala priporočila iz
literature, da je srčni zastoj najprimernejše stanje za proučevanje fenomenologije
obsmrtnih izkušenj (82), z izborom bolnikov, ki so imeli srčni zastoj na terenu, ne pa
tudi v bolnišnici, pa sem zagotovila boljšo homogenost vzorca.
Preživetje po srčnem zastoju pri bolnikih v naši raziskavi je bilo 17,8 %. Odstotek
je podoben preživetju bolnikov po srčnem zastoju na terenu, ugotovljenim v drugih
raziskavah, kjer se je gibal med 5 in 40 % (1, 3, 39, 40). Končni vzorec bolnikov v
moji raziskavi je bil zaradi izključitvenih dejavnikov manjši od načrtovanih 80-100
bolnikov, ki bi po projekciji srčnih zastojev iz preteklih let lahko ustrezali vključitvenim
merilo. Tudi v drugih raziskavah so ugotovili, da je nevrološko stanje bolnikov po
uspešnem oživljanju na terenu velikokrat prizadeto (2), zato veliko bolnikov v
raziskavah, kjer se uporablja metoda anketiranja, ne more sodelovati. Tako tudi
večina drugih sorodnih raziskav temelji na podobno velikih, ali pa celo manjših
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vzorcih (83, 84, 88). Izjema sta le dve raziskavi (6, 85), kjer je bilo število bolnikov v
vzorcu precej večje.
V našem vzorcu bolnikov je bilo, glede na podobne raziskave (6, 85), nekoliko
več moških. Povprečna starost pa je bila za skoraj 10 let nižja kot v podobnih
raziskavah (6, 85). Oboje lahko pojasnjujemo z epidemiologijo srčnih zastojev, ki so
na terenu pogostejši pri moških, oživljanje pa je uspešnejše pri mlajših skupinah
prebivalstva.
Preživetje bolnikov 6 mesecev po srčnem zastoju je bilo v skladu s podatki iz
literature (2, 3). V edini prospektivni raziskavi, v kateri so spremljali bolnike z
obsmrtno izkušnjo 6 mesecev po srčnem zastoju (84), ne poročajo o demografskih
značilnostih vzorca ponovnega stika, zato naših podatkov ne moremo primerjati z
njihovimi. Prospektivna raziskava na Nizozemskem (6) je spremljala bolnike po
srčnem zastoju glede na prisotnost obsmrtne izkušnje po 2 in 6 letih. Naš vzorec
bolnikov je bil glede na spol primerljiv z njihovim vzorcem 2 leti po srčnem zastoju,
povprečna starost bolnikov v našem vzorcu pa je bila za skoraj 10 let nižja.
Prednosti našega vzorca bolnikov sta predvsem zaporedno spremljanje bolnikov
in dejstvo, da nihče od primernih bolnikov ob prvem stiku sodelovanja ni odklonil, ob
ponovnem stiku pa so sodelovanje odklonili le trije. Prednost predstavlja tudi osebni
stik z bolniki ob prvem intervjuju in predhodni stik po telefonu ob ponovnem
intervjuju, kar je verjetno botrovalo k visokemu odzivu tudi po 6-mesečnem
spremljanju. Pomemben prispevek k razumevanju obsmrtnih izkušenj predstavlja tudi
prospektivna zasnova raziskave s prvim stikom neposredno po uspešnem oživljanju.
Pomanjkljivost vzorca je predvsem pristranost nabora, do katere je lahko prišlo s
vključitvijo le treh največjih bolnišnic v Sloveniji. Vendar je na tak način izpadel le
majhen delež bolnikov, saj jih je večina uspešno oživljanih po srčnem zastoju
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prepeljana v te tri bolnišnice. Do pristranosti nabora je lahko prišlo tudi zaradi
upoštevanja izključitvenih dejavnikov in zaradi nizkega odstotka preživetja bolnikov
po srčnem zastoju na terenu. Ugotovili so namreč, da so imeli bolniki s težjim
potekom oživljanja, oz. tisti, ki so umrli v 30 dneh po srčnem zastoju, več obsmrtnih
izkušenj (6). Zato je možno, da je incidenca obsmrtnih izkušenj pri bolnikih po
srčnem zastoju na terenu še višja, kot sem jo ugotovila v tej raziskavi.

5.2 Ustreznost metodologije
Z izvedbo prospektivne raziskave sem želela ugotoviti čimbolj realno incidenco
obsmrtnih izkušenj pri bolnikih, ki preživijo po srčnem zastoju na terenu, in se izogniti
vplivu časovne komponente na zanesljivost poročanja o dogodku in na spomin
bolnikov. V retrospektivnih raziskavah lahko med doživetjem obsmrtne izkušnje in
intervjujem bolnika preteče od 5 do 10 let, kar z veliko verjetnostjo vpliva na
natančnost opredelitve fizioloških in farmakoloških faktorjev (6), prav tako pa z veliko
verjetnostjo pride do pristranosti nabora, saj veliko bolnikov umre, ali pa z njimi ni
mogoče vzpostaviti stika.
Intervju prvega stika sem izvedla takoj, ko je bilo možno, oz. ko je bila vrednost
lestvice CPC 1. To je bilo pomembno iz dveh razlogov. Prvi je bil ta, da sem se na ta
način z bolniki srečala še v času njihovega bivanja v bolnišnici, kar je zelo zmanjšalo
možnost pristranosti nabora, če bi bili le-ti že odpuščeni domov. Drugi razlog pa je bil
ta, da sem na ta način zmanjšala časovni vpliv in vpliv okolice na spomin na
najmanjšo možno mero. Pomanjkljivost čimprejšnjega stika z bolnikom pa je lahko v
tem, da nekateri bolniki zaradi začasnih motenj spomina neposredno po srčnem
zastoju in zaradi nesposobnosti oz. nepripravljenosti opisati doživetje obsmrtne
izkušnje, lahko podajo lažno negativne rezultate. Vendar je bil v nizozemski raziskavi
odstotek teh bolnikov le 1 % (6), v naši raziskavi pa takšnih bolnikov ni bilo, saj ob
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ponovnem stiku nihče izmed bolnikov ni na novo poročal o doživetju obsmrtne
izkušnje.
Z odločitvijo za trajanje nabora bolnikov leto in pol ter spremljanje 6 mesecev po
srčnem zastoju sem želela zajeti dovolj veliko število bolnikov, kar bi mi omogočalo
zaznavo pomembnih razlik, tudi z upoštevanjem sezonskega nihanja števila bolnikov
s srčnim zastojem na terenu (141). Podobne prospektivne raziskave v svetu so
uporabile podoben časovni okvir nabora bolnikov (83, 85). Le ena je imela precej
daljši čas nabora bolnikov (4 leta) (6). Časovni okvir spremljanja (6 mesecev) je bil
določen na osnovi predpostavke, da je 6 mesecev dovolj dolga doba za manifestacijo
življenjskih sprememb, saj večina raziskav, v katerih so proučevali kakovost življenja
bolnikov po srčnem zastoju, temelji na 6-mesečnem spremljanju (2, 46, 142, 143).
Prav tako pa so tudi v prospektivni raziskavi o življenjskih spremembah pri bolnikih z
obsmrtno izkušnjo po srčnem zastoju uporabili 6-mesečni časovni okvir spremljanja
bolnikov (84).
Intervju ponovnega stika je bil narejen po pošti. Za zagotavljanje čim manjše
možnosti izgube bolnikov iz vzorca sem poprej bolnike poklicala po telefonu, po pošti
pa so, poleg vprašalnikov, prejeli tudi povratno ovojnico, opremljeno s povratnim
naslovom in z znamko. Na ta način sem zagotovila res minimalen izpad bolnikov (5,6
%). V nizozemski raziskavi je 2 leti po srčnem zastoju intervju odklonilo 9,7 %
bolnikov, v raziskavah, kjer so proučevali kakovost življenja bolnikov 6 mesecev po
srčnem zastoju, pa je bil izpad bolnikov od 5 do 10 % (2, 46). Raziskava, ki jo je
izvedla Schwaningerjeva s sodelavci, se je soočala s precej večjim (40 %) izpadom
bolnikov ob ponovnem stiku (84). Pristranost nabora vzorca bolnikov ob ponovnem
stiku predstavljajo tudi umrli bolniki. Vendar pa se vzorec bolnikov prvega in vzorec
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ponovnega stika skorajda ne razlikujeta glede na spol in povprečno starost, zato
lahko rezultate posplošimo na celoten vzorec prvega stika.

5.2.1 Ustreznost vprašalnikov
5.2.1.1 Vprašalnik o obsmrtnih izkušnjah
Vprašalnik o obsmrtnih izkušnjah po Greysonu (66) so uporabili v večini
prospektivnih raziskav o obsmrtnih izkušnjah pri bolnikih po srčnem zastoju (83, 85,
88). Vprašalnik omogoča objektivizacijo, kvantifikacijo in validacijo doživetja
obsmrtnih izkušenj ter razločevanje med »lažno pozitivnimi« in »lažno negativnimi«
primeri (116, 117). V največji prospektivni raziskavi, ki je potekala na Nizozemskem,
so uporabili vprašalnik o obsmrtnih izkušnjah po Ringu (67). Le-ta, poleg prisotnosti
obsmrtne izkušnje, omogoča tudi določitev t.i. globoke obsmrtne izkušnje. Ker je bil
namen naše raziskave ugotoviti incidenco obsmrtnih izkušenj, smo se odločili za
Greysonov vprašalnik (66), ki je tudi krajši in bolnikom enostavnejši za izpolnjevanje.
Težave, ki so se pojavile med izpolnjevanjem vprašalnika, so bile povezane
predvsem z razumevanjem tega, na kateri čas oživljanja se vprašanja nanašajo.
Tako so bolniki večinoma potrebovali dodatno razlago, da morajo pri izpolnjevanju
vprašalnika upoštevati stvari, ki so se zgodile med samim oživljanjem, in ne pred njim
(ko so bili še pri zavesti), prav tako pa tudi ne po njem, ko so se že zbudili iz
nezavesti. Pri tem se seveda pojavi težava, kako je z zanesljivostjo poročanja pri
tistih bolnikih, ki so bili po uspešnem oživljanju še nekaj časa v komi. Vendar pa se je
temu zaenkrat nemogoče izogniti.
Zanesljivost slovenske različice vprašalnika je bila visoka (Cronbach α ob prvem
stiku je bil 0,875, ob drugem pa 0,906), veljavnost pa je bila zagotovljena s
standardnim postopkom prevajanja. Zanesljivost originalne različice vprašalnika
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(Cronbach α je bil 0,88) (66), je bila skoraj identična slovenski različici, kar zagotavlja
visoko zanesljivost rezultatov in omogoča primerjavo s podobnimi raziskavami v
tujini. Tudi analiza zanesljivosti vprašalnika, če posamezna vprašanja izločimo, je bila
za vsako posamezno vprašanje visoka, kar zagotavlja homogenost vprašalnika.
Bolniki so vprašalnik o obsmrtnih izkušnjah izpolnjevali dvakrat (ob prvem in
ponovnem stiku) iz dveh razlogov. Prvi je bil testiranje natančnosti njihovih poročil o
doživljanju obsmrtnih izkušenj, drugi pa testiranje časovne zanesljivosti vprašalnika.
Časovna zanesljivost vprašalnika je bila zelo visoka, saj sta bila končna seštevka
točk obeh vprašalnikov med seboj statistično značilno povezana (p < 0,001).
Praktično identična poročanja o doživetju obsmrtnih izkušenj tudi 6 mesecev po
srčnem zastoju pa so potrdila domnevo, da obsmrtne izkušnje niso podvržene
popačenju, kar je sicer značilno za avtobiografske spomine (119), prav tako pa na
njihovo zanesljivost velika stresnost dogodka (120) očitno ne vpliva. Visoko
zanesljivost pa je ugotovil tudi Greyson (118), ko je ponovno anketiral bolnike 20 let
po doživetju obsmrtne izkušnje.

5.2.1.2 Vprašalnik o religioznosti
Anketiranci pri izpolnjevanju vprašalnika o religioznosti niso imeli težav.
Slovenska različica vprašalnika se je izkazala za zanesljivo (Cronbach α je bil 0,817),
zato sem v analizi uporabila skupen seštevek točk vprašalnika. Ker pa so bila v
analizi zanesljivosti posameznih vprašanj precejšnja odstopanja in ker so tudi v
drugih raziskavah (139) v analizah uporabili seštevke točk posameznih vprašanj,
sem v analizi prav tako uporabila seštevke točk posameznih vprašanj.
Veljavnost slovenske različice vprašalnika je bila zagotovljena s standardnim
postopkom prevajanja.
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5.2.1.3 Vprašalnik o življenjskih spremembah
Vprašalnik o življenjskih spremembah, ki je bil narejen prav za proučevanje
življenjskih sprememb pri ljudeh, ki so doživeli obsmrtno izkušnjo (76), je bil do sedaj
uporabljen v dveh prospektivnih raziskavah o obsmrtnih izkušnjah (6, 84). Veljavnost
slovenske različice vprašalnika je bila zagotovljena s standardnim postopkom
prevajanja.
Preiskovanci z izpolnjevanjem niso imeli težav in so ga vsi, ki so ga izpolnjevali, v
celoti izpolnili. Zanesljivost vprašalnika je bila visoka (Cronbach α je bil 0,892), prav
takšna pa je bila tudi zanesljivost vprašalnika, če smo posamezna vprašanja izločili.
Originalna raziskava (76), pa tudi podobne raziskave (6, 84), niso poročale o
zanesljivosti vprašalnika, zato podatkov z njimi ne morem primerjati. Vendar pa sem
se odločila, da v analizo poleg skupnega seštevka vseh odgovorov vključim tudi
posamezna vprašanja, kar so naredili tudi v drugi (6, 84).
Prejšnje raziskave o življenjskih spremembah po doživetju obsmrtne izkušnje so
poročale o globokih in korenitih spremembah na različnih področjih človeškega
življenja (4, 6, 76, 84). Da bi ugotovila, katera širša področja človeškega življenja
zajema vprašalnik o obsmrtnih izkušnjah in katera izmed njih so najbolj podvržena
vplivu doživetja obsmrtne izkušnje, sem naredila faktorsko analizo vprašalnika.
Dobljeni štirje faktorji so imeli dobro zanesljivost, zato sem lahko iz vprašalnika
izluščila štiri širša področja: orientiranost v druge, orientiranost vase, odnos do smrti
in religiozni odnos. O podobnih področjih, na osnovi istega vprašalnika, so poročali
tudi v drugih podobnih raziskavah, vendar faktorske analize niso naredili (6, 76, 84).
Ker je vprašalnik o življenjskih spremembah precej obsežen in ker sem opazila,
da so si nekatera vprašanja med seboj precej podobna, sem s pomočjo faktorske
analize izločila tista vprašanja, ki so imela ekstrakcijske koeficiente nižje od 0,6. Na
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ta način sem dobila skrajšano različico vprašalnika (priloga 6), katere zanesljivost je
bila še vedno dovolj visoka, zato se lahko uporablja tudi v prihodnje.

5.3 Doseganje ciljev in preverjanje zastavljenih hipotez
5.3.1 Incidenca obsmrtnih izkušenj
Obsmrtno izkušnjo je doživelo 11 bolnikov (21,2 %), s tem sem izpolnila cilj
»Ugotoviti število oz. odstotek bolnikov z obsmrtno izkušnjo po uspešnem oživljanju
zaradi kardiogenega vzroka zastoja srca.«. Prav tako sem potrdila prvo hipotezo da,
bo »vsaj 10 odstotkov preživelih po kardiogenem srčnem zastoju imelo obsmrtno
izkušnjo.« Dobljena incidenca je v skladu z rezultati drugih prospektivnih raziskav.
Tako je Parnia s sodelavci (83) poročal o 11,1 % incidenci obsmrtnih izkušenj v
vzorcu 63 bolnikov po srčnem zastoju na terenu in v bolnišnici, Schwaningerjeva s
sodelavci (84) o 23 % incidenci v vzorcu 30 bolnikov po srčnem zastoju v bolnišnici,
van Lommel s sodelavci (6) o 18 % incidenci v vzorcu 344 bolnikov po srčnem
zastoju v bolnišnici in Greyson (85) o 10 % incidenci pri 1595 bolnikih po srčnem
zastoju na terenu in v bolnišnici.
Predvideva se, da na večjo pojavnost obsmrtnih izkušenj vpliva resnost
življenjsko nevarne situacije oz. bližina smrti, čemur se srčni zastoj najbolj približa.
Ugotovili so, da imajo bolniki s srčnim zastojem kar 10-krat večjo možnost, da
doživijo obsmrtno izkušnjo kot bolniki z drugimi kardiološkimi diagnozami (npr. akutni
koronarni sindrom), vendar brez srčnega zastoja (85). Poleg tega so bolniki, ki so
doživeli obsmrtno izkušnjo, pogosteje umrli v prvem mesecu po srčnem zastoju (6).
Zato se poraja vprašanje, zakaj je torej incidenca obsmrtnih izkušenj pri bolnikih po
srčnem zastoju tako nizka. Odgovor lahko iščemo v dejstvu, da najdena incidenca
odraža odstotek bolnikov, ki se doživetja spominjajo, in ne odstotek bolnikov, ki v
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resnici doživijo obsmrtno izkušnjo (85). Na to lahko vpliva amnezija, ki je pri bolnikih
po srčnem zastoju precej pogosta (144) ali pa nepripravljenost bolnikov govoriti o
obsmrtnih izkušnjah zaradi strahu pred opredelitvijo za duševno bolne in
posmehovanjem okolice (145).
Retrospektivne raziskave poročajo o precej višji incidenci obsmrtnih izkušenj, ki
naj bi bila okoli 45 % (72, 76), vendar je pri tovrstni metodologiji možnost pristranosti
nabora precej višja, zato podatki o incidenci, dobljeni na ta način, niso zanesljivi, oz
so manj zanesljivi kot pri prospektivnih raziskavah.

5.3.2 Vpliv demografskih značilnosti vzorca
Spol, izobrazba, versko prepričanje, strah pred smrtjo in prejšnja oživljanja niso
imeli vpliva na pojavnost obsmrtnih izkušenj. To je v skladu z drugimi raziskavami (6,
85, 88). V nizozemski raziskavi so ugotovili, da so imele ženske značilno globlje
obsmrtne izkušnje kot moški – globino izkušenj so merili z lestvico WCEI (Glejte
poglavje 1.5.8!) (6), kar v naši raziskavi nisem uporabila. S tem sem izpolnila cilj, tj.
»Preveriti povezanost med starostjo bolnika in prisotnostjo obsmrtne izkušnje.« Moja
raziskava ni pokazala povezanosti med starostjo in pogostostjo obsmrtnih izkušenj,
zato druge hipoteze, da bodo imeli »preživeli, ki so mlajši od 60 let, večje število
obsmrtnih izkušenj v primerjavi z ostalimi«, nisem uspela potrditi. Vendar tudi
rezultati drugih raziskav pri tem niso povsem enotni. Rezultati nekaterih podobnih
raziskav so sicer pokazali, da so imeli bolniki, mlajši od 60 let, pogosteje obsmrtne
izkušnje (6, 83, 85). Vendar pa nekatere precej večje retrospektivne raziskave vpliva
starosti niso uspele potrditi (62, 67). Vpliv starosti razlagajo na dva načina. Prvi je ta,
da imajo mlajši bolniki večjo možnost preživetja in zato tudi večjo možnost poročanja
o svoji izkušnji. Drugi pa je ta, da je za pomnjenje obsmrtne izkušnje potreben dober
kratkotrajni spomin, ki pa je pri starejših že okrnjen (6). Možno je, da vpliv starosti v
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naši raziskavi ni bil zaznan zaradi majhnega števila bolnikov v vzorcu. V raziskavah,
kjer so razlike zaznali, je bilo namreč število bolnikov precej večje (6, 83, 85). Poleg
tega je bilo skoraj 70 % bolnikov v naši raziskavi mlajših od 60 let, povprečna starost
pa je bila za skoraj 10 let nižja kot v drugih raziskavah (6, 85). V retrospektivnih
raziskavah so namreč poročali o precej nizki povprečni starosti skupine bolnikov z
obsmrtnimi izkušnjami: 32 (70), 29 (81) in celo 22 (146) let. Zato je prav verjetno, da
razlik nisem zaznala ravno zaradi majhnega števila starejših v našem vzorcu, ki ni
bilo dovolj veliko, da bi razlike lahko zaznala.
Bolniki, ki so že v preteklosti enkrat ali večkrat doživeli obsmrtne izkušnje, so jih
značilno pogosteje doživeli tudi tokrat. To so odkrili tudi v nizozemski raziskavi (6).
Greyson (85) pa je poročal o večji pogostosti obsmrtnih izkušenj pri bolnikih, ki so že
prej v življenju doživeli kakšno paranormalno izkušnjo, ki pa ni nujno bila prav
obsmrtna izkušnja. Ring (76) je celo predlagal izraz »osebnost, nagnjena k
obsmrtnim izkušnjam« (angl. NDE-prone personality). Gre za ljudi, ki so že prej
doživljali paranormalne izkušnje (npr. deja-vu, spremenjena stanja zavesti,
meditacija), niso pa nikoli doživeli t.i. »fizičnih« izkušenj, npr. zunajtelesnih izkušenj
(64). Moj izsledek lahko govori v prid domnevi, da bodo ljudje, ki mislijo, da so v
preteklosti že doživeli obsmrtne izkušnje, pogosteje o doživetju le-teh poročali tudi v
prihodnosti. Lahko pa odraža tudi domnevo, da bolniki, ki so doživeli obsmrtno
izkušnjo, začnejo tudi pretekle podobne izkušnje interpretirati kot obsmrtne, in tako o
njih tudi poročajo. Tako podatki, ki so zbrani po izkušnji, ne morejo ločiti med
vzrokom in posledico (64).

5.3.3 Vpliv indeksa religioznosti
Ugotovila sem, da vernost bolnika ne vpliva na prisotnost obsmrtne izkušnje, s
čimer sem dosegla zastavljen cilj »Ugotoviti vpliv vernosti bolnika na prisotnost
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obsmrtne izkušnje«. Zastavljene tretje hipoteze, da je »pogostost obsmrtnih
izkušenj pozitivno povezana z indeksom religioznosti«, pa nisem potrdila, saj indeks
religioznosti v naši raziskavi ni imel vpliva na pogostost obsmrtnih izkušenj. Prav tako
tudi bolnikova opredelitev za določeno vero ni imela vpliva na pogostost obsmrtnih
izkušenj. Opazna pa je bila statistično neznačilna negativna korelacija med indeksom
religioznosti in seštevkom točk vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah. Bolniki, ki so
poročali o manj pogosti udeležbi na rednih organiziranih verskih obredih, pa so imeli
statistično značilno več obsmrtnih izkušenj. Do sedaj je le ena prospektivna
raziskava proučevala vpliv religioznosti, vendar so proučevali le vpliv bolnikove
pripadnosti različnim organiziranim veram (6). Vpliva indeksa religioznosti, ki
vključuje tudi ostale vidike verovanje, ne samo pripadnosti organiziranim veram, ni do
sedaj proučeval še nihče. Čeprav podatki iz retrospektivnih raziskav kažejo, da
pripadnost različnim organiziranim veram nima vpliva na pojavnost obsmrtnih
izkušenj (67, 70), pa podatki iz raziskav o obsmrtnih izkušnjah, izvedenih v različnih
kulturnih in etničnih okoljih, govorijo o vplivu geografskih, religioznih in kulturnih razlik
(147, 148). V eni od prospektivnih raziskav, so bili vsi bolniki, ki so doživeli obsmrtno
izkušnjo, katoliki (83). Na vsebino obsmrtnih izkušenj, predvsem pa na to, katera bitja
bodo bolniki med doživljanjem videli, vpliva pripadnost določenim religijam (112), kar
je evidentno predvsem v zahodni kulturi, kjer je prevladujoča krščanska vera precej
oblikovala pripovedi ljudi, ki so doživeli obsmrtne izkušnje (149, 150).
Rezultati naše raziskave so presenetljivi, saj sem pričakovala, da bo vpliv stopnje
vernosti na obsmrtne izkušnje prisoten. Še bolj zanimiv pa je izsledek, da so bolniki,
ki manj obiskujejo redne verske obrede, pogosteje doživeli obsmrtne izkušnje. Ta
izsledek bi lahko do neke mere govoril v prid eni izmed interpretacij obsmrtnih
izkušenj, po kateri naj bi bila smrt s strani manj vernih dojeta kot bolj ogrožajoča
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(151). Po psiholoških teorijah naj bi namreč bile obsmrtne izkušnje oblika obrambe
organizma pred grozečo smrtno nevarnostjo (66). Zato bi bilo možno, da manj verni
zaradi strahu pred smrtjo doživijo obsmrtne izkušnje, kot obliko obrambe oz.
prilagoditve na smrtno nevarno situacijo, pogosteje.
Vsekakor vpliv religije na obsmrtne izkušnje obstaja. Vprašljiv pa je njen vpliv na
njihovo pogostost. Očitno je, da obsmrtne izkušnje niso le plod domišljije ljudi, ki
verujejo v kakršnokoli obliko posmrtnega življenja. Lahko pa pripadnost določeni
religiji vpliva na posamezne dele doživetja, medtem ko so določeni deli univerzalni in
se pojavljajo v vseh kulturah, religijah in zgodovinskih obdobjih (112).

5.3.4 Vpliv lastnosti oživljanja
Zastavljen cilj »Preveriti povezanost med trajanjem oživljanja in prisotnostjo
obsmrtne izkušnje« sem dosegla, saj v naši raziskavi odzivni čas, čas trajanja
oživljanja, čas do ROSC, očividci oz. oživljanje s strani očividcev, izvajanje zunanje
masaže srca in umetna ventilacija ter ponovno oživljanje v bolnišnici niso imeli
statistično pomembnega vpliva na pojavnost obsmrtnih izkušenj, kar je v skladu z
drugimi raziskavami (6, 88). Opazna pa je bila negativna korelacija tako med
odzivnim časom in seštevkom točk na NDE lestvici, kot tudi med časom do ROSC in
seštevkom točk na NDE lestvici, vendar nobena od povezav ni bila statistično
značilna. Nekateri podatki iz literature kažejo, da imajo bolniki, pri katerih je oživljanje
trajalo dalj časa, manj obsmrtnih izkušenj (6), drugi pa tega vpliva niso zaznali (88).
Vzrok za vpliv trajanja oživljanja bi lahko bil v večji verjetnosti za izgubo spomina po
dolgotrajnejšem oživljanju. Seveda pa je zgolj na osnovi treh raziskav, ki so
proučevale vpliv trajanja oživljanja na obsmrtne izkušnje, trdne zaključke nemogoče
podati.

118

Ugotovila sem, da so imeli bolniki z ventrikularno fibrilacijo in tisti, pri katerih je
bila vsaj enkrat narejena defibrilacija, značilno manj obsmrtnih izkušenj. Bolniki z
vzorcem PEA pa so imeli značilno več obsmrtnih izkušenj. V literaturi sem zasledila
le posamezna poročanja o vplivu EKG vzorca srčnega ritma med zastojem na
pojavnost obsmrtnih izkušenj. Tako so ugotovili, da do obsmrtnih izkušenj naj ne bi
prišlo med Stokes-Adamsovimi napadi in med kratkimi epizodami ventrikularne
fibrilacije v kateterizacijskem laboratoriju (152). Parnia s sodelavci je ugotovil, da so
imeli trije od štirih bolnikov z obsmrtnimi izkušnjami vzorec VF/VT, vendar
univariantna statistična analiza ni bila narejena (83). V nekaterih raziskavah so
ugotovili, da je preživetje bolnikov, ki so imeli med srčnim zastojem vzorec VF/VT oz.
vzorec, pri katerem je potrebna defibrilacija, značilno višje kot pri bolnikih z drugimi
vzorci, pri katerih defibrilacija ni metoda izbora (153, 154). Tako bi lahko naše
odkritje potrjevalo domnevo, da se več obsmrtnih izkušenj dogodi bolnikom, ki se
znajdejo bližje smrti (85) oz. imajo manjše možnosti za preživetje.

5.4.5 Vpliv zdravil
Zastavljen cilj »Ugotoviti vpliv aplikacije zdravil pred, med in po oživljanju na
prisotnost obsmrtne izkušnje« sem dosegla, saj sem ugotovila sem, da je na
pojavnost obsmrtnih izkušenj v naši raziskavi vplivala aplikacija enalaprila,
furosemida in inzulina pred oživljanjem ter aplikacija enalaprila, diazepama in
inzulina po oživljanju, ostala zdravila, ki so bila uporabljena, pa niso imela vpliva.
Neodvisni napovedni dejavnik za prisotnost obsmrtne izkušnje, ugotovljen v
statistično značilnem modelu multivariantne analize, pa je bil diazepam. Do sedaj
nobena raziskava ni proučevala vpliva zdravil na pojavnost obsmrtnih izkušenj.
Fiziološke teorije nastanka obsmrtnih izkušenj pa predvidevajo tudi vlogo eksogenih
substanc, npr. ketamina, etra in LSD-ja (96, 105). Snovi, ki so se izkazale za
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potencialno pomembne v naši raziskavi, v povezavi z obsmrtnimi izkušnjami še niso
bile nikjer omenjene. Ker se je diazepam, apliciran po oživljanju, edini pokazal kot
neodvisni napovedni dejavnik, sem možne mehanizme natančneje razložila v
nadaljevanju. Glede vloge ostalih zdravil zaenkrat utemeljna razlaga ne obstaja.
Lahko, da imajo te snovi še neodkrite receptorje v možganih, ki bi lahko vplivali na
pojav obsmrtnih izkušenj. Lahko pa, da so zaradi majhnosti vzorca odkrite razlike
posledica pristranosti oz. so ev. pomembne razlike bile spregledane.

5.4.5.1 Vloga diazepama
Benzodiazepini imajo sedativni in hipnotični učinek na možgansko funkcijo, kar se
kaže z zaspanostjo in upadom psihomotoričnih sposobnosti (155). Tudi diazepam
ima podobne učinke, poleg tega pa povzroča tudi anterogradno amnezijo (156).
Njegovi stranski učinki se kažejo z vrtoglavico, z utrujenostjo in z ataksijo, pa tudi s
slabostjo, z zaprtjem, z inkontinenco in z glavobolom (157). Pri uporabi diazepama
so poznane tudi paradoksalne reakcije, kot so akutno stanje hiperaktivnosti,
halucinacije, delirij, tesnoba, povišan tonus mišic, nespečnost in jeza (158), ki se
lahko pojavijo že po eni sami intravenski injekciji 10 mg diazepama (157). Diazepam
se veže na γ-aminobutirično-kislinske (GABA) receptorje tipa A, ki so vpleteni v
nastanek različnih ritmičnih aktivnosti v možganih, in jih stimulira. Na ta način
spremeni elektroencefalogramske (EEG) vzorce med spanjem in v budnosti. Gre za
zmanjšanje delta aktivnosti v ne-REM fazi spanja in za okrepitev frekvence EEG-ja v
ne-REM fazi (159). To ima za posledico podaljšanje trajanja ne-REM faze in
skrajšanje trajanja faze REM (160). Med komo, ki je posledica srčnega zastoja, lahko
pride do različnih vzorcev možganske aktivnosti, od pogostega alfa vzorca EEG-ja,
do difuzne beta aktivnosti, pa tudi vretenastega vzorca (161). Alfa vzorec EEG-ja se
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pri zdravih možganih pojavi v stanju sproščenosti oz. pri zaprtih očeh, tik preden
nastopi spanje. Vzorec beta pa se pojavi v normalnem stanju budnosti (162).
Zgoraj opisani mehanizmi delovanja diazepama bi lahko imeli vlogo v nastanku
obsmrtnih izkušenj. Tako bi diazepam, apliciran po srčnem zastoju, lahko povzročil
nastanek halucinacij, ki bi bile podobne obsmrtnim izkušnjam. Prav tako bi lahko
motil vzorce električnih aktivnosti v možganih in tako povzročil nastanek obsmrtnih
izkušenj. Ker je bil v naši raziskavi diazepam apliciran po srčnem zastoju, to govori v
prid domnevi, da se obsmrtne izkušnje zgodijo po srčnem zastoju. Glede na to, da je
bil diazepam v multivariantni analizi edini neodvisni napovedni dejavnik, pa si
povezanost aplikacije diazepama in pojav obsmrtnih izkušenj vsekakor zasluži
nadaljnje raziskovanje.

5.4.5.2 Vloga vazopresina
Zastavljen cilj »Ugotoviti vpliv aplikacije vazopresina na prisotnost obsmrtne
izkušnje« sem dosegla, saj sem ugotovila, da aplikacija vazopresina med srčnim
zastojem ne vpliva na pojavnost obsmrtnih izkušenj. Iz raziskav je znano, da
vazopresin izboljša kratkoročni in dolgoročni spomin (27, 28, 29). Tako bi bilo možno,
da njegova aplikacija okrepi spomin na doživetje obsmrtne izkušnje, kar bi lahko
pomenilo večjo incidenco le-te pri bolnikih, ki so med oživljanjem prejeli vazopresin.
Odsotnost vpliva vazopresina na pojavnost obsmrtnih izkušenj lahko pomeni, da
se tovrstna doživljanja zgodijo po samem srčnem zastoju, saj v tem primeru
vazopresin ne bi mogel okrepiti spomina, saj dogodka v času njegove aplikacije
sploh ne bi bilo. Možno pa je tudi, da zaradi majhosti vzorca ev. prisotne razlike niso
bile zaznane. Prav tako so bolniki prejeli tudi druga zdravila, ki bi lahko vplivala na
rezultate. Za natančnejše proučevanje vpliva vazopresina bi tako morali izvesti
raziskavo z drugačno metodologijo.
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5.4.6 Vpliv nekaterih fizioloških stanj
Zastavljen cilj »Ugotoviti vpliv nekaterih fizioloških stanj na pojavnost obsmrtne
izkušnje« sem dosegla, saj sem ugotovila vpliv koncentracije kisika, ogljikovega
dioksida, natrija in kalija na pojavnost obsmrtnih izkušenj, kar je predstavljeno v
nadaljevanju.

5.4.6.1 Vpliv delnega tlaka kisika v arterijski krvi
Bolniki, ki so doživeli obsmrtno izkušnjo, so imeli v primerjavi s tistimi, ki le-te niso
doživeli, nižjo povprečno vrednost paO2, vendar razlika ni bila statistično značilna.
Prav tako je bil paO2 pozitivno povezan s seštevkom točk vprašalnika o obsmrtnih
izkušnjah, povezava pa prav tako ni bila statistično značilna. Podatki iz literature so
glede vloge kisika pri sprožanju obsmrtnih izkušenj dvoumni. Medtem, ko ena od
fizioloških teorij (92) govori o anoksiji (ali hipoksiji) kot možnem vzroku za obsmrtne
izkušnje, so v manjši prospektivni raziskavi (83) našli višje povprečne vrednosti paO2
pri bolnikih, ki so doživeli obsmrtno izkušnjo. V tej raziskavi zaradi premajhnega
števila bolnikov univariantne analize niso naredili.
Izsledki naše raziskave glede vpliva paO2 na obsmrtne izkušnje so v skladu s
teorijo anoksije (92). Mehanizem, zaradi katerega naj bi ob hipoksiji oz. anoksiji
možganov prišlo do nastanka obsmrtnih izkušenj, je indukcija hiperaktivnosti
receptorjev NMDA zaradi hipoksije, kar povzroča halucinacije, zato bi lahko na
osnovi podobnega mehanizma prišlo tudi do obsmrtnih izkušenj. Teorijo podpira tudi
več drugih raziskav, v katerih so poročali o doživetjih, ki so bila podobna obsmrtnim
izkušnjam, med zmanjšanim pretokom skozi možgane zaradi hitrih pospeškov med
vadbo bojnih pilotov (91), zaradi hiperventilacije kot posledice izvajanja Valsalvinih
manevrov (163) in pri ljudeh, ki so bivali na visokih nadmorskih višinah (93).
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Možno je, da zaradi velikosti vzorca statistično pomembne razlike v naši raziskavi
niso bile zaznane. Prav tako je bil vzorec krvi odvzet nekaj časa po oživljanju in ne
med samim oživljanjem, kar je tudi lahko vir napake. Dejstvo pa je, da še vedno ni
jasno, kdaj naj bi prišlo do obsmrtnih izkušenj – pred, med, ali po oživljanju (83). Zato
je tudi možno, da hipoksija sproži obsmrtne izkušnje po oživljanju.

5.4.6.2 Vpliv delnega tlaka ogljikovega dioksida v arterijski krvi na
pojavnost obsmrtnih izkušenj
Bolniki, ki so doživeli obsmrtno izkušnjo, so imeli v primerjavi s tistimi, ki le-te niso
doživeli, statistično značilno nižjo povprečno vrednost delnega paCO2. Prav tako je
bil paCO2 statistično značilno pozitivno povezan s seštevkom točk vprašalnika o
obsmrtnih izkušnjah. V multivariantni analizi v statistično značilnem modelu plinov in
elektrolitov v krvi se je paCO2 izkazal kot neodvisni napovedni dejavnik za prisotnost
obsmrtne izkušnje in za višji seštevek točk vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah.
Po mojem vedenju je to prva prospektivna raziskava, ki poroča o možni povezavi
med obsmrtnimi izkušnjami in paCO2. Znano je, da ogljikov dioksid vpliva na
spremembo kislinsko-baznega ravnotežja v možganih, kar lahko sproži nenavadna
doživetja v obliki bleščeče svetlobe, vizij in zunajtelesnih ali celo mističnih doživetij
(83, 92). Dve zgodnji raziskavi sta tudi pokazali, da lahko vdihan ogljikov dioksid,
uporabljen kot psihoterapevtsko sredstvo, sproži obsmrtnim izkušnjam podobna
doživetja (164, 165).
Med srčnim zastojem delni tlak ogljikovega dioksida na koncu izdiha (petCO2)
pade na zelo nizke vrednosti, kar odraža zelo nizek srčni iztis, do katerega pride med
kardiopulmonalnim oživljanjem (166). Tako višje vrednosti petCO2 med oživljanjem
govorijo za boljši srčni iztis in višji koronarni perfuzijski tlak (167), kar govori za boljši
pretok krvi skozi možgane. Delni tlak ogljikovega dioksida, ki je bil izmerjen pri
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bolnikih v naši raziskavi ob sprejemu v internistično prvo pomoč, lahko odraža višje
vrednosti inicialnega petCO2, kar bi govorilo v prid domnevi, da se obsmrtne izkušnje
zgodijo med samim srčnim zastojem. Lahko pa tudi odraža dejstvo, da se obsmrtne
izkušnje zgodijo po srčnem zastoju, ko prisotne povišane vrednosti ogljikovega
dioksida sprožijo tovrstna doživetja. Ena izmed hipotez nastanka obsmrtnih izkušenj
govori o ozkem oknu možnosti za nastanek izkušenj, ki je odvisno od natančno
določene ravni hipoksije in hiperkarbije, po čemer mora priti tudi do časovno ustrezne
povrnitve dotoka kisika in izplavljanja ogljikovega dioksida, da se zagotovi obstoj
kratkotrajnega spomina (168). Tako lahko domnevamo, da je ogljikov dioksid
verjetno eden od faktorjev, ki vplivajo na pojav obsmrtnih izkušenj, ne glede nato,
kdaj se le-te zgodijo.

5.4.6.3 Vpliv koncentracije natrija v venski krvi na pojavnost obsmrtnih
izkušenj
Koncentracija natrija ni vplivala niti na pojavnost obsmrtnih izkušenj, niti na
seštevek točk vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah. Ta izsledek je bil pričakovan, saj v
literaturi ne navajajo vpliva natrija na obsmrtne izkušnje.

5.4.6.4 Vpliv koncentracije kalija v venski krvi na pojavnost obsmrtnih
izkušenj
Višja koncentracija kalija je bila statistično značilno povezana z višjim seštevkom
točk vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah. Statistično pomembnih razlik v koncentraciji
kalija glede na prisotnost obsmrtnih izkušenj pa nisem ugotovila. Do sedaj so vpliv
kalija v krvi proučevali le v eni raziskavi (83), kjer so ugotovili statistično
nepomembno nižje koncentracije kalija pri bolnikih, ki so doživeli obsmrtno izkušnjo.
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Glede možnega mehanizma vpliva kalija na pojavnost obsmrtnih izkušenj do
sedaj ni podatkov oz. teorij. Obstajajo pa alternativne teorije obstoja zavesti, ki iščejo
odgovore v kvantni teoriji. Le-ta predvideva, da so izvor zavesti kvantni procesi, ki
potekajo znotraj nevronskih mikrotubulov (169). Novejši podatki kažejo, da kvantni
procesi, ki potekajo ionskih kanalčkih (še posebej pa v kalijevem (K+) kanalčku)
možganske celice, omogočajo procesiranje informacij v možganih in s tem
posledično obstoj zavesti (170). Tako bi teoretično lahko imel kalij vlogo pri nastanku
obsmrtnih izkušenj, saj bi spremembe njegove koncentracije motile normalen potek
kvantnih procesov v možganih in s tem povzročile motnje zavesti, ki bi se lahko
kazale z obsmrtnim izkušnjam podobnimi doživetji.

5.4.7 Vpliv obsmrtne izkušnje na življenje bolnika
Zastavljen cilj »Ugotoviti vpliv obsmrtne izkušnje na življenje bolnika« sem
dosegla, saj sem ugotovila, da je doživetje obsmrtne izkušnje vplivalo na spremembo
nekaterih njihovih vrednot s področij razumevanja smisla življenja in samega sebe,
odnosa do drugih in zanimanja za duhovnost. Zanimanje bolnikov z obsmrtnimi
izkušnjami se je na vseh naštetih področjih povečalo. Vpliv novih faktorjev, dobljenih
s faktorsko analizo, na življenjske spremembe ni bil statistično pomemben, vendar pa
je bil prvi faktor (orientiranost v druge) statistično značilno povezan z višjim
seštevkom točk vprašalnika o obsmrtnih izkušnjah, kar govori v prid močnega
pozitivnega vpliva doživetja obsmrtne izkušnje na ta vidik življenj bolnikov.
Tak rezultat je bil pričakovan, saj je veliko raziskav o vplivu obsmrtnih izkušenj na
življenjske spremembe poročalo o spremembah v bolnikovih odnosih, vrednotah in
duhovnih prepričanjih (4, 6, 67, 74, 84). Poleg tega je znan zaščiten vpliv doživetja
obsmrtne izkušnje na razvoj potravmatske stresne motnje (123).
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Do sedaj sta bili narejeni dve prospektivni raziskavi pri bolnikih po srčnem
zastoju, ki sta proučevali dolgoročen vpliv obsmrtnih izkušenj na življenje bolnika; v
prvi (6) so proučevali življenjske spremembe bolnikov 2 in 8 let, v drugi (84) pa 6
mesecev po srčnem zastoju. V obeh so uporabili Ringov vprašalnik o življenjskih
spremembah (67), vendar so v eni raziskavi (6) uporabili nekoliko modificirano
različico z manj vprašanji. V vseh naštetih raziskavah, vključno z našo, so bolniki
poročali o povečanju zanimanja za razumevanje smisla življenja in samega sebe, za
odnos do drugih in za duhovnost. Van Lommel s sodelavci (6) je poročal še o
zmanjšanju strahu pred smrtjo, Schwaningerjeva s sodelavci (84) pa še o zmanjšanju
zanimanja za materialne stvari in zmanjšanju orientiranosti vase.
Bolniki, ki doživijo obsmrtno izkušnjo, gredo skozi večplasten proces soočanja s
spremembami, med katerim postanejo bolj čustveno dojemljivi in empatični, poveča
pa tudi zmožnost njihovega intuitivnega zaznavanja. Te spremembe so bile bolj
evidentne 8 let po izkušnji, čeprav je bila večina izmed njih zaznana že 2 leti po njej
(6). Verjetno je ta dolgotrajnost prilagajanja in udejanjanja življenjskih sprememb
posledica psiholoških procesov, svoj vpliv pa bi lahko imel tudi negativen odnos
okolice do obsmrtnih izkušenj in posledičen strah bolnikov, da bi jih proglasili za
duševno bolne. Zato ti bolniki ponavadi izkušnjo zanikajo, ali pa jo poskušajo
potlačiti, kar naredi izkušnjo samo za travmatsko, čeprav dejansko to ni (6).
Življenjske spremembe po doživetju obsmrtne izkušnje so precej presenetljiva in
nepričakovana posledica zgolj nekaj minut trajajočega dogodka, kar srčni zastoj
ponavadi je (6). Te spremembe so celo tako močne, da spremenijo bolnikovo
dojemanje bivanja in duhovnosti, tako kratkoročno kot tudi dolgoročno. Lahko bi rekli,
da imajo sposobnost spreminjanja bolnikovega odnosa do življenja in smrti, vsekakor
pa vplivajo tudi na kakovost njegovega življenja po srčnem zastoju (84). Tako lahko
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ima obsmrtna izkušnja pomemben vpliv na zdravstveno oskrbo, saj vpliva tako na
okrevanje, kot tudi na dolgotrajno zdravje bolnika. Dejstvo, da tako močno
spremenijo življenja bolnikov, da se spremenijo tudi njihove vrednote, je pomembno
zaradi celotnega procesa soočanja s spremembami, skozi katerega gre bolnik po
srčnem zastoju. Le-to je lahko vir pozitivnih sprememb, pa tudi negativnih posledic, ki
se kažejo kot potravmatska stresna motnja, depresija in motnje v socialnih odnosih.
Na osnovi mojih izkušenj s pogovori z bolniki, ki so doživeli obsmrtno izkušnjo, lahko
trdim, da bolniki o njih zelo radi spregovorijo tudi, če je od dogodka preteklo le par
dni, vendar pazljivo izbirajo sogovornika, ki mora biti odprt do njihovih izkušenj,
predvsem pa jih ne sme obsojati ali podajati svojega mnenja. Zato si pojav obsmrtnih
izkušenj zasluži tudi pozornost zdravstvenega osebja, predvsem zdravnikov in
medicinskih sester, ki se s temi bolniki srečujejo.

5.4 Prispevek k znanosti
Raziskava je ena izmed redkih tovrstnih prospektivnih v svetu, zato predstavlja
pomemben prispevek k raziskovanju področja obsmrtnih izkušenj, predvsem s
stališča ustrezne metodologije in vzorčenja, s čimer se poskuša z najmanjšimi
možnimi viri pristranosti čimbolj približati dejanskemu stanju. To nam daje možnost
posplošitve rezultatov na celo populacijo bolnikov po srčnem zastoju na terenu. Nov
prispevek k znanosti predstavlja potrditev vloge ogljikovega dioksida pri nastanku oz.
sprožitvi obsmrtnih izkušenj, kar je bila do sedaj le teoretična domneva (83, 92). Tudi
vplivi vzorcev srčnega ritma ob zastoju srca in vplivi nekaterih zdravil, predvsem
diazepama, predstavljajo nova odkritja, ki posredno postavljajo pod vprašaj čas, ko
naj bi se obsmrtne izkušnje zgodile.
Glavne prednosti raziskave sta prospektivno vzorčenje bolnikov in zelo majhna
pristranost izbire, saj v prvi fazi raziskave sodelovanja ni nihče od bolnikov, ki so
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izpolnjevali merila, odklonil. Glavna pomanjkljivost raziskave je velikost vzorca, ki je
lahko premajhen, da se nekatere ev. pomembne razlike niso pokazale kot statistično
značilne.
Vzrokov in mehanizmov nastanka obsmrtnih izkušenj s pomočjo naše raziskave
ne morem dokončno razložiti. Odkrila pa sem nekatere nove dejavnike, ki imajo svojo
vlogo v ustvarjanju pravega organskega oz. patofiziološkega okolja za nastanek
izkušnje. Verjetno gre pri tem za skupek organskih, pa tudi psiholoških dejavnikov, ki
ob pravem času in v pravem razmerju sprožijo obsmrtne izkušnje. K temu se
nagibajo tudi, v zadnjem času prevladujoče, teorije multidimenzionalnih modelov, ki
poskušajo razložiti nastanek obsmrtnih izkušenj.
Naša raziskava ni podala konkretnih odgovorov na vprašanje, ki je pri
proučevanju obsmrtnih izkušenj bistveno, tj. kdaj se obsmrtne izkušnje zgodijo –
pred, med, ali po srčnem zastoju. V prid njihovega nastanka pred srčnim zastojem
govori vpliv aplikacije enalaprila, inzulina in furosemida. V prid njihovega nastanka
med oživljanjem govori vpliv EKG vzorca srčnega ritma med srčnim zastojem in vpliv
neizvajanja defibrilacije. V prid njihovega nastanka po srčnem zastoju pa govori vpliv
aplikacije enalaprila, diazepama in inzulina. Vpliv ogljikovega dioksida in ev. vpliv
kalija bi lahko govoril za njihov nastanek tako med, kot tudi po srčnem zastoju,
nejasen pa je tudi vpliv obiskovanja verskih obredov in prejšnjih obsmrtnih izkušenj.
Dandanes je prevladujoče mnenje raziskovalcev, da obsmrtne izkušnje nastanejo
med srčnim zastojem oz. med fazo globoke kome. To domnevo sem z izsledki
raziskave do neke mere potrdila, vendar je razlaga (pato)fizioloških procesov, ki temu
botrujejo, s stališča znanja o delovanju človeškega telesa, ki je trenutno na voljo,
nemogoča.
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6 SKLEPI IN PREDLOGI
6.1 Sklepi
Obsmrtne izkušnje so del srčnega zastoja pri bolnikih na terenu tudi v Sloveniji.
Zgodijo se neodvisno od bolnikovega spola, starosti, izobrazbe, verskega
prepričanja, stopnje verovanja in prisotnosti strahu pred smrtjo. Na njihovo pojavnost
tudi ne vplivajo očividci srčnega zastoja, oživljanje s strani očividcev, odzivni čas
urgentne ekipe, trajanje oživljanja, izvajanje zunanje masaže srca, izvajanje umetne
ventilacije in ponovno oživljanje v bolnišnici. Vpliv na pogostost obsmrtnih izkušenj
pa ima prisotnost obsmrtnih izkušenj ob prejšnjih srčnih zastojih, EKG vzorec
začetnega srčnega ritma, neizvajanje defibrilacije med oživljanjem, višje vrednosti
paCO2, aplikacija enalaprila, furosemida in inzulina pred oživljanjem ter enalaprila,
diazepama in inzulina po oživljanju. Na pojavnost obsmrtnih izkušenj vpliva tudi manj
pogosto obiskovanje organiziranih verskih obredov. Možen pa je tudi vpliv višje
koncentracije kalija, saj je bil povezan z višjim seštevkom točk vprašalnika o
obsmrtnih izkušnjah. Aplikacija diazepama po srčnem zastoju v modelu vseh
spremenljivk in višja koncentracija ogljikovega dioksida v modelu plinov in elektrolitov
v krvi neodvisno napovedujeta prisotnost obsmrtnih izkušenj. Višje vrednosti paCO2
in kalija neodvisno napovedujeta višji seštevek točk vprašalnika o obsmrtnih
izkušnjah.
Obsmrtne izkušnje globoko posežejo v bolnikovo nadaljnje življenje, saj se pri
bolnikih poveča zanimanje za smisel življenja in njih same, za odnose do drugih in za
duhovnost.
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6.2 Predlogi
Glede na to, da vsak peti bolnik po srčnem zastoju na terenu v Sloveniji doživi
obsmrtno izkušnjo, po kateri pride do korenitih sprememb v njegovem življenju, je
potrebno temu pojavu nameniti tudi klinično pozornost, ki je do sedaj v Sloveniji ni
bilo. V nadaljevanju so našteti in opisani predlogi odkrivanja in obravnave bolnikov, ki
doživijo obsmrtno izkušnjo, ter predlogi klinične uporabe obstoja obsmrtne izkušnje.
Predlogi odkrivanja bolnikov z obsmrtno izkušnjo
- Odgovorni za nujno medicinsko pomoč na ravni države naj pripravijo
priporočila za delo in navodila za bolnike po srčnem zastoju, ki naj vsebujejo
tudi poglavje o obsmrtnih izkušnjah.
- Zdravstveno osebje naj bo pozorno na znake, ki jih daje bolnik o doživetju
obsmrtne izkušnje: nenavadna molčečnost, jeza, izjave o čudnih sanjah, ki
jih je imel. Predlagam, da bolniku v tem primeru povemo, da so bolniki, ki so
doživeli podobno situacijo kot on, imeli številne različne izkušnje, in ga s tem
spodbudimo, da tudi on o tem spregovori.
- Zdravstveno osebje, ki se srečuje s takšnimi bolniki, naj razišče in se sooči s
svojim odnosom do obsmrtnih izkušenj.
- Med pogovorom z bolnikom se skušamo izogibati podajanju svojega mnenja
oz. sodb o doživetju bolnika.
- Bolniku dovolimo, da izrazi svoja čustva.
- Bolniku podamo pomembne informacije o obsmrtnih izkušnjah, vendar se pri
tem ne dotikamo razlage njihovega nastanka oz. pomena. Pomembno je, da
bolnik izve, da ni edini s takšno izkušnjo.
- Bolnika po potrebi napotimo k ustreznemu strokovnjaku.
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Predlogi obravnave bolnikov z obsmrtno izkušnjo
- Individualna psihoterapija
- Skupinska psihoterapija oz. podporne skupine
- Psihofarmakološko zdravljenje
- Psihosocialna rehabilitacija
Klinična uporaba
- Vključevanje podajanja informacij o obsmrtnih izkušnjah v vodenje težje
bolnih in umirajočih bolnikov.
- Vključevanje podajanja informacij o obsmrtnih izkušnjah pri delu s svojci
umirajočega oz. pokojnega svojca.
- Vključevanje podajanja informacij o obsmrtnih izkušnjah pri delu z bolniki, ki
so doživeli neko stresno situacijo.

6.3 Predlogi raziskav
Za ugotavljanje vpliva starosti na pojavnost obsmrtnih izkušenj bi bila potrebna
multicentrična prospektivna raziskava, ki bi potekala več let, oz. ki bi zagotovila
dovolj velik vzorec za zanesljivo dokazovanje morebitnih razlik.
Za ugotavljanje vpliva verske opredelitve bolnikov oz. vpliva verovanja na sploh,
torej tudi tistega, ki ni povezan z javnim izkazovanjem vere, bi bila potrebna
raziskava na treh skupinah bolnikov – tisti, ki ne verujejo, tisti, ki verujejo, vendar
tega javno ne izkazujejo, in tisti, ki verujejo in to tudi javno izkazujejo. Prav tako bi
bilo potrebno uporabiti natančnejše in večdimenzijske vprašalnike določanja stopnje
verovanja.
Za nadaljnje ugotavljanje vpliva EKG vzorca srčnega ritma med srčnim zastojem
bi bilo potrebno natančno beležiti EKG zapis srčnega ritma od začetka do konca
oživljanja, z doslednim spremljanjem morebitnih sprememb v srčnem ritmu. Analiza
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bi potem temeljila na več skupinah bolnikov, ki bi bili vanje razporejeni glede na EKG
vzorec srčnega ritma.
Za ugotavljanje vpliva zdravil, ki jih dobijo ali že jemljejo bolniki pred, med, in po
srčnem zastoju, bi bila potrebna natančna opredelitev časa jemanja oz. časa
aplikacije posameznih zdravil in beleženje doz zdravil. Verjetno bi bilo najboljše, da
se v posameznih raziskavah osredotočijo zgolj na proučevanje vpliva posameznega
zdravila, ki se je v naši raziskavi izkazalo za potencialno pomembno, saj bi bilo treba
v analizi vključiti tudi vpliv drugih zdravil, ki jih bolniki v sklopu časa pred, med, in po
oživljanju, dobijo. Proučevanje vloge vazopresina si po mojem mnenju vseeno
zasluži nadaljnje raziskovanje, ki naj bi temeljilo na dveh skupinah bolnikov, od
katerih bolniki v eni prejmejo adrenalin, v drugi pa vazopresin. Če bi bilo možno, bi
lahko vključili še tretjo skupino, tj. bolniki, ki ne prejmejo nobenega od teh dveh
zdravil.
Za ugotavljanje vpliva kisika, ogljikovega dioksida in kalija bodo potrebne
nadaljnje raziskave predvsem v smislu raziskav na večjem vzorcu bolnikov. Potrebno
bi bilo določiti petCO2 in njegov vpliv na pojavnost obsmrtnih izkušenj, saj bi lahko na
ta način natančneje določili čas pojavljanja obsmrtnih izkušenj. Potrebno bi tudi bilo
odvzeti vzorce krvi tik pred, med, in tik po oživljanju, da bi lahko na ta način vrednosti
plinov in elektrolitov medsebojno primerjali in zopet natančneje določili čas
pojavljanja obsmrtnih izkušenj.
Za določanje časa, ko se obsmrtne izkušnje zgodijo, bi bilo treba izvesti raziskavo
na drugi populaciji ljudi, pri katerih do srčnega zastoja ni prišlo, npr. pri anesteziranih
bolnikih.
Področje življenjskih sprememb je zelo neraziskano, zato bi bilo v prvi fazi
potrebno narediti raziskavo na večjem številu bolnikov in v več časovnih obdobjih,
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npr. 6 mesecev, 2 in 6 let po srčnem zastoju, da bi s tem ugotovili postopek
prilagajanja bolnika na spremembe in trdnost nastalih sprememb. Prav tako bi bilo
treba proučiti vpliv obsmrtne izkušnje na kakovost življenja bolnikov, predvsem pa
osvetliti težave, ki se pri tem pojavljajo, da bi lahko prilagodili postopek obravnave
takih bolnikov.
V okviru nacionalnega projekta izvajanja nujne medicinske pomoči bi bilo
potrebno preživele po srčnem zastoju spremljati glede kliničnih parametrov in glede
kakovosti življenja, ki bi vključevala tudi obsmrtne izkušnje.
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9 PRILOGE
9.1 Priloga 1. Vprašalnik o obsmrtnih izkušnjah (NDE lestvica),
preveden v slovenščino.
Pazljivo preberite naslednja vprašanja in obkrožite tisti odgovor, ki najbolj ustreza vaši
izkušnji. Vprašanja in odgovori se nanašajo na vaše občutke med oživljanjem.
1. Ste imeli občutek, da čas hitreje mineva?
2 = zdelo se je, kakor da se vse dogaja hkrati
1 = zdelo se je, da čas hitreje mineva kakor ponavadi
0 = niti eno niti drugo
2. Ste imeli občutek, da so vaše misli pospešene?
2 = neverjetno hitro
1 = hitreje kakor ponavadi
0 = niti eno niti drugo
3. So se vam prikazovali odlomki iz vaše preteklosti?
2 = preteklost mi je švignila pred očmi, tega nisem mogel/-a kontrolirati
1 = spomnil sem se več dogodkov iz preteklosti
0 = niti eno niti drugo
4. Se vam je nenadoma zdelo vse popolnoma jasno, kakor da vse razumete?
2 = o vesolju
1 = o meni in drugih
0 = niti eno niti drugo
5. Ste občutili mir oziroma ugodje?
2 = neverjeten mir in ugodje
1 = olajšanje oziroma umirjenost
0 = niti eno niti drugo
6. Ste občutili veselje?
2 = neverjetno veselje
1 = srečo
0 = niti eno niti drugo
7. Ste občutili povezanost oziroma združenost z vesoljem?
2 = združenost, eno s svetom
1 = nič več v konfliktu z naravo
0 = niti eno niti drugo
8. Ste videli svetlo luč oziroma vas je obkroževala?
2 = luč, očitno mističnega izvora oz. z drugega sveta
1 = nenavadno svetlo luč
0 = niti eno niti drugo
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9. So bili vaši čuti bolj živi kakor ponavadi?
2 = neverjetno bolj živi
1 = bolj živi kakor ponavadi
0 = niti eno niti drugo
10. Se vam je zdelo, da se zavedate dogodkov, ki se dogajajo drugje, kakor pri
zunajtelesnem zaznavanju?
2 = da, dogodki, ki so bili kasneje potrjeni
1 = da, a dogodki še niso bili potrjeni
0 = niti eno niti drugo
11. So se vam prikazovali odlomki iz prihodnosti?
2 = iz prihodnosti sveta
1 = iz moje lastne prihodnosti
0 = niti eno niti drugo
12. Ste imeli občutek, da ste ločeni od lastnega telesa?
2 = zapustil/-a sem telo in obstajal/-a izven njega
1 = nisem se več zavedal/-a lastnega telesa
0 = niti eno niti drugo
13. Se vam je zdelo, da vstopate v nek drug, nezemeljski svet?
2 = svet očitno mističnega ali nezemeljskega izvora
1 = neznan, tuj kraj
0 = niti eno niti drugo
14. Se vam je zdelo, da ste srečali mistično bitje oziroma zaznali njegovo prisotnost?
2 = bitje, ali glas, očitno mističnega oziroma nezemeljskega izvora
1 = neidentificiran glas
0 = niti eno niti drugo
15. Ste videli duhove mrtvih ali religiozne osebnosti?
2 = videl/-a sem jih
1 = občutil/-a sem njihovo prisotnost
0 = niti eno niti drugo
16. Ste prišli do meje ali točke, s katere ni bilo vrnitve nazaj?
2 = do prepreke, preko katere mi ni bilo dovoljeno; oziroma neprostovoljno sem bil/-a
»poslan/-a nazaj« v življenje
1 = do zavestne odločitve o »vrnitvi« v življenje
0 = niti eno niti drugo
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9.2 Priloga 2. Vprašalnik za določanje indeksa religioznosti,
preveden v slovenščino.
V nadaljevanju obkrožite številko, ki je najbliže vašemu odgovoru oz. stališču.
1. Kolikokrat na leto se udeležujete rednih verskih obredov?
več kot
enkrat na
teden

nikoli

0

1

2

3

4

5

2. V kolikšni meri bi zase rekli, da ste verni, ne glede na to, kako pogosto se udeležujete
verskih obredov?
sploh nisem
veren/na

zelo veren/na

0

1

2

3

4

5

3. V kolikšni meri vera (in/ali bog) predstavlja za vas vir moči in tolažbe?
sploh ne

v veliki meri

0

1

2

3
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4

5

9.3 Priloga 3. Vprašalnik o življenjskih spremembah, preveden v
slovenščino.
Bližnje srečanje s smrtjo lahko pusti določene posledice v obliki sprememb življenja
posameznika. Radi bi izvedeli, na kakšen način, če sploh, je vaše bližnje srečanje s smrtjo
vplivalo na vaše življenje. Pri dopolnjevanju naslednjih izjav o svojem življenju obkrožite
izbrano opcijo kot nakazujejo navodila spodaj, pri čemer se vsaka izjava nanaša na čas po
vašem bližnjem srečanju s smrtjo. Pri vsakem odgovoru skrbno premislite.
Primer:
Vse od mojega bližnjega srečanja s smrtjo se je moje zanimanje za področje medicine . . .
Če bi menili, da se je vaše zanimanje za medicino močno povečalo, bi obkrožili opcijo MP v
stolpcu ob izjavi. Če se je vaše zanimanje nekoliko povečalo, bi obkrožili P. Če se vaše
zanimanje ni spremenilo, bi obkrožili NS. Če se je nekoliko zmanjšalo, bi obkrožili Z. Če se
je pa močno zmanjšalo, bi obkrožili MZ. Krajše:
Močno se je povečalo = MP
Nekoliko se je povečalo = P
Ni se spremenilo = NS

Nekoliko se je zmanjšalo = Z
Močno se je zmanjšalo = MZ

1. Moja želja pomagati drugim se je

MP

P NS Z

MZ

2. Moje sočutje do drugih se je

MP

P NS Z

MZ

življenju« se je

MP

P NS Z

MZ

4. Moja sposobnost poslušanja drugih se je

MP

P NS Z

MZ

5. Moj občutek lastne vrednosti se je

MP

P NS Z

MZ

6. Moje zanimanje za paranormalne pojave se je

MP

P NS Z

MZ

7. Moja skrb za materialne stvari v življenju se je

MP

P NS Z

MZ

8. Moja strpnost do drugih se je

MP

P NS Z

MZ

9. Moja želja po ustvarjanju dobrega vtisa o sebi se je

MP

P NS Z

MZ

10. Moja zanimanje za duhovne stvari se je

MP

P NS Z

MZ

11. Moje zanimanje za organizirano vero se je

MP

P NS Z

MZ

12. Moje razumevanje samega sebe se je

MP

P NS Z

MZ

13. Moja želja po sposobnosti višjega zavedanja se je

MP

P NS Z

MZ

14. Moja sposobnost izraziti ljubezen do drugih se je

MP

P NS Z

MZ

15. Moja želja, da bi živel/a dobro življenje, se je

MP

P NS Z

MZ

16. Moja sposobnost občutiti probleme drugih se je

MP

P NS Z

MZ

3. Moja sposobnost ceniti »vsakodnevne reči v
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17. Moj občutek za naravo se je

MP

P NS Z

MZ

18. Moja verska občutja so se

MP

P NS Z

MZ

19. Moje razumevanje smisla našega življenja se je

MP

P NS Z

MZ

20. Moje zavedanje o razlogu človeškega obstanka se je

MP

P NS Z

MZ

21. Moja vera v prisotnost višje sile se je

MP

P NS Z

MZ

22. Moje razumevanje drugih se je

MP

P NS Z

MZ

MP

P NS Z

MZ

standarda so se

MP

P NS Z

MZ

25. Moja želja po samoti se je

MP

P NS Z

MZ

se je

MP

P NS Z

MZ

27. Moje vključevanje v družinsko življenje se je

MP

P NS Z

MZ

28. Moj strah pred smrtjo se je

MP

P NS Z

MZ

29. Moja želja postati znana osebnost se je

MP

P NS Z

MZ

30. Pogostost mojega zatekanja k molitvi se je

MP

P NS Z

MZ

31. Moje sprejemanje koncepta reinkarnacije se je

MP

P NS Z

MZ

32. Moja želja po razumevanju samega sebe se je

MP

P NS Z

MZ

33. Moje notranje občutenje božje prisotnosti se je

MP

P NS Z

MZ

34. Moj občutek osebne ranljivosti se je

MP

P NS Z

MZ

35. Moje prepričanje v posmrtno življenje se je

MP

P NS Z

MZ

36. Moja skrb za mnenje drugih o meni se je

MP

P NS Z

MZ

37. Moje zanimanje za politiko se je

MP

P NS Z

MZ

življenju se je

MP

P NS Z

MZ

39. Moje sprejemanje drugih se je

MP

P NS Z

MZ

40. Moje iskanje osebnostnega pomena se je

MP

P NS Z

MZ

MP

P NS Z

MZ

MP

P NS Z

MZ

23. Moj občutek za obstoj posvečenega vidika življenja
se je
24. Moje ambicije doseganja višjega življenjskega

26. Moj občutek, da ima moje življenje notranji pomen,

38. Moja želja po doseganju materialnega uspeha v

41. Moje zanimanje za zadeve, povezane s socialnimi
pravicami, se je
42. Moje zanimanje za stvari, povezane s smrtjo in
umiranjem, se je

157

9.4 Priloga 4. Zbirnik demografskih podatkov in podatkov o
kliničnem poteku zdravljenja.
Šifra bolnika: ________________________Spol:

M

Ž Starost:___________

Datum zastoja srca:___________________ Datum intervjuja:________________
Izobrazba:_______________________Religiozno prepričanje:________________
Strah pred smrtjo pred oživljanjem: DA
Že bil oživljan:

NE

po oživljanju: DA

NE

DA (kdaj): ________________________________________

Morebitne prejšnje obsmrtne izkušnje: NE

DA (kdaj): ____________________

Strah pred obsojanjem okolice (tisti z obsmrtno izkušnjo):
Očividci:

NE

LAIKI

Očividci začeli z oživljanjem:
Lokacija zastoja srca:

DA

Defibrilacija:

NE

NE

ZUNAJ BOLNIŠNICE

DA

DA

ZDRAVSTVENO OSEBJE

Začetni ritem (pred oživljanjem):
Zunanja masaža srca:

NE

VF

VT

V BOLNIŠNICI
ASISTOLIJA

PEA

NE

DA:_____-krat

Umetna ventilacija: DA

NE

NE

Predviden čas zastoja srca (ure, minute):________________________________
Čas prve analize srčnega ritma (ure, minute):_____________________________
Vrnitev spontanega ritma:

DA

NE

Kdaj (ure, minute):__________

Zdravila pred oživljanjem: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zdravila neposredno pred oživljanjem: _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

158

Zdravila neposredno po oživljanju: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zdravila po oživljanju: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
paO2 (kPa): ___________________

paCO2 (kPa): ________________________

Na (mmol/l): __________________

K (mmol/l): ___________________________

Ponovno oživljanje v bolnišnici:

NE

DA:_______-krat
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9.5 Priloga 5. Skrajšana različica vprašalnika o življenjskih
spremembah
Bližnje srečanje s smrtjo lahko pusti določene posledice v obliki sprememb življenja
posameznika. Radi bi izvedeli, na kakšen način, če sploh, je vaše bližnje srečanje s smrtjo
vplivalo na vaše življenje. Pri dopolnjevanju naslednjih izjav o svojem življenju obkrožite
izbrano opcijo kot nakazujejo navodila spodaj, pri čemer se vsaka izjava nanaša na čas po
vašem bližnjem srečanju s smrtjo. Pri vsakem odgovoru skrbno premislite.
Primer:
Vse od mojega bližnjega srečanja s smrtjo se je moje zanimanje za področje medicine . . .
Če bi menili, da se je vaše zanimanje za medicino močno povečalo, bi obkrožili opcijo MP v
stolpcu ob izjavi. Če se je vaše zanimanje nekoliko povečalo, bi obkrožili P. Če se vaše
zanimanje ni spremenilo, bi obkrožili NS. Če se je nekoliko zmanjšalo, bi obkrožili Z. Če se
je pa močno zmanjšalo, bi obkrožili MZ. Krajše:
Močno se je povečalo = MP
Nekoliko se je povečalo = P
Ni se spremenilo = NS

Nekoliko se je zmanjšalo = Z
Močno se je zmanjšalo = MZ

1. Moja želja pomagati drugim se je

MP

P NS Z

MZ

2. Moje sočutje do drugih se je

MP

P NS Z

MZ

življenju« se je

MP

P NS Z

MZ

4. Moja strpnost do drugih se je

MP

P NS Z

MZ

5. Moje zanimanje za organizirano vero se je

MP

P NS Z

MZ

6. Moja sposobnost občutiti probleme drugih se je

MP

P NS Z

MZ

7. Moja verska občutja so se

MP

P NS Z

MZ

8. Moje zavedanje o razlogu človeškega obstanka se je

MP

P NS Z

MZ

9. Moja vera v prisotnost višje sile se je

MP

P NS Z

MZ

10. Moje razumevanje drugih se je

MP

P NS Z

MZ

MP

P NS Z

MZ

se je

MP

P NS Z

MZ

13. Pogostost mojega zatekanja k molitvi se je

MP

P NS Z

MZ

14. Moje sprejemanje koncepta reinkarnacije se je

MP

P NS Z

MZ

15. Moja želja po razumevanju samega sebe se je

MP

P NS Z

MZ

3. Moja sposobnost ceniti »vsakodnevne reči v

11. Moj občutek za obstoj posvečenega vidika življenja
se je
12. Moj občutek, da ima moje življenje notranji pomen,
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16. Moje prepričanje v posmrtno življenje se je

MP

P NS Z

MZ

17. Moja skrb za mnenje drugih o meni se je

MP

P NS Z

MZ

življenju se je

MP

P NS Z

MZ

19. Moje sprejemanje drugih se je

MP

P NS Z

MZ

20. Moje iskanje osebnostnega pomena se je

MP

P NS Z

MZ

MP

P NS Z

MZ

MP

P NS Z

MZ

18. Moja želja po doseganju materialnega uspeha v

21. Moje zanimanje za zadeve, povezane s socialnimi
pravicami, se je
22. Moje zanimanje za stvari, povezane s smrtjo in
umiranjem, se je
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9.6 Priloga 6. Lestvica CPC (Cerebral Performance Scale).
CPC 1
Ohranjena zmožnost CŽS
Zavest, čuječnost, povsem ohranjena delazmožnost, nespremenjen način življenja. Možna
prisotnost rahlih psiholoških ali nevroloških izpadov (blaga disfazija, neovirajoča hemipareza,
blažji izpadi možganskih živcev).
CPC 2
Zmerna prizadetost CŽS
Zavest, delno ohranjena delazmožnost (npr. za skrajšani delovni čas), zmožnost opravljanja
vsakodnevnih aktivnosti (oblačenje, kuhanje, uporaba javnega prevoza). Lahko je prisotna
hemiplegija, krči, ataksija, dizartrija, disfazija, trajne duševne ali spominske motnje.
CPC 3
Težka prizadetost CŽS
Zavest, odvisnost od pomoči pri dnevni negi (v ustanovi ali z izjemnim trudom svojcev na
domu). Vsaj delno ohranjeni spoznavni procesi. Ta kategorija pokriva širok razpon
možganske prizadetosti: od težkih spominskih motenj do ohromelih bolnikov, ki se lahko
sporazumevajo le z očmi.
CPC 4
Komatozno ali trajno vegetativno stanje
Nezavest, nezavedanje okolice, spoznavni procesi niso ohranjeni. Ni besednega in/ali
psihološkega stika z okoljem.
CPC 5
Smrt
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9.7 Priloga 7. Članki, ki so delo raziskovanja v povezavi z doktorsko
disertacijo.
1. Klemenc-Ketis Z, Kersnik J, Grmec S. The effect of carbon dioxide on near-death
experiences in out-of-hospital cardiac arrest survivors: a prospective observational study.
Crit Care 2010; 14: R56.
2. Klemenc-Ketiš Z. Obsmrtne izkušnje. Med Razgl 2009; 48: 353-60.
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