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IZVLEČEK
Uvod: Možganska smrt je nepovraten biološki dogodek, ki pomeni trajno prenehanje funkcij
možganov in možganskega debla. Transplantacijska dejavnost je postala uveljavljen način
zdravljenja za marsikaterega skoraj terminalnega pacienta. Možgansko mrtve osebe, ki bi
teoretično lahko postale možgansko mrtvi darovalci, so obravnavane v enotah intenzivnih
terapij, kjer delajo najbolj izkušene ekipe zdravnikov ter medicinskih sester, zdravstvenih
tehnikov. Omenjeni profili zdravstvenega osebja so največ časa ob možgansko mrtvi osebi,
katere organi se vzdržujejo za transplantacijo. Za marsikoga od njih je srečanje z možgansko
mrtvim darovalcem stresno, organizacijsko prenaporno in navsezadnje tudi žalostno.
Dodatno obremenitev pa lahko povzroči lastna perspektiva mišljenja o darovanju organov
ter srečanje z žalujočimi svojci. Namen: Namen magistrskega dela je ugotoviti odnos,
vrednote in stališča zdravnikov, medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov do darovanja
in vzdrževanja organov možgansko mrtve osebe v enoti intenzivne terapije. Zanimali so nas
občutki ter dogodki, ki pomenijo vir delovnega stresa. Metode dela: Raziskovana populacija
so zdravniki, medicinske sestre in zdravstveni tehniki zaposleni v enotah intenzivnih terapij
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, natančneje na Kliničnem oddelku za
anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Oddelek za intenzivno ter na
Kliničnem oddelku za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo. Magistrsko
delo je razdeljeno na teoretični del, kjer je bila uporabljena deskriptivna metoda dela, ter
empirični del. Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, oblikovanim za raziskavo ter
polstrukturiranim intervjujem. Kvantitativni podatki so bili obdelani s statističnimi
metodami, kvalitativni pa z analizo vsebine. Rezultati: Anketirali smo 75 zaposlenih, od
tega 76 % žensk in 24 % moških, 57,3 % z visokošolsko izobrazbo oziroma izobrazbo 1.
bolonjske stopnje, 18,7 % s srednješolsko poklicno izobrazbo, 14 % s specializacijo oziroma
znanstvenim magisterijem, doktoratom ter 9,3 % z univerzitetno ali izobrazbo 2. bolonjske
stopnje. Skupno so bile intervjuvane štiri osebe: dve diplomirani medicinski sestri, srednja
medicinska sestra in magistra zdravstvene nege. Ugotovitve glede raziskovalnih hipotez so
bile različne. Ženske v povprečju doživljajo več stresa pri delu z možgansko mrtvimi
darovalci kot moški. Sklepamo, da je delo z možgansko mrtvim darovalcem specifična
situacija in ima malo skupnega z dejavniki, ki vplivajo k splošnemu zadovoljstvu
zdravstvenih delavcev. Potrdimo hipotezo, da so zdravstveni delavci, ki so neodločeni glede
darovanja svojih organov, na splošno proti darovanju organov. Prav tako pa z gotovostjo
potrdimo, da srečanje s svojci možgansko mrtvega darovalca predstavlja dodaten stres
zaposlenim. Pokazalo se je, da je na voljo premalo izobraževanj in komunikacije na temo
vzdrževanja možgansko mrtvega darovalca, zaposleni pa bi si želeli dodatnih tehnik
razbremenitve v obliki skupinskih in individualni razbremenilnih pogovorov. Razprava in
sklep: Delo z možgansko mrtvimi darovalci je skoraj vsakdanje delo zaposlenih v enotah
intenzivnih terapij. Določeni gledajo na možgansko mrtvega darovalca kakor na vsakega
drugega pacienta, drugi pa opazijo, da obravnava poteka skoraj serijsko, po določenem
protokolu, kjer se na mrtvo osebo gleda kot na truplo. Pojavijo se poistovetenja s svojci
umrlega, žalost, razmišljanje o svojih svojcih, izogibanje posteljne enote umrlega in
njegovih svojcev. Pokazalo se je, da raziskovani profili zdravstvenih delavcev niso deležni
dovolj komunikacije po stresnih dogodkih, da je na voljo premalo ali skoraj nič izobraževanj,
da si želijo skupinske in individualne razbremenilne pogovore ter da je hkratno delo z
mrtvim darovalcem in ostalimi pacienti večkrat prenaporno. Potrdi se, da dodaten stres
predstavljajo pogovori s svojci umrlega, za kar pa anketiranci menijo, da nimajo dovolj
izkušenj in znanja. Pozitivne izkušnje glede darovanja organov so opisane kot priložnost za
začetek novega življenja osebam s terminalnimi diagnozami. Ključne besede: možganska
smrt, transplantacijska dejavnost, možgansko mrtvi darovalec, stres in doživljanje
zdravstvenih delavcev, medicinska sestra.

ABSTRACT
Introduction: Brain death is an irreversible, biological event, which means the permanent
cessation of functions of the brain and brainstem. Transplantation activity has become an
established method of treatment for many and almost terminal patients. Brain dead people
who could theoretically become brain dead organ donors are treated in intensive care units,
where the most experienced team of doctors, nurses and health technicians work. Mentioned
profiles of health personnel spend most of their time at the brain dead persons whose bodies
are maintained for transplantation. For many of them meeting with a brain dead donor is
stressful, organizationally overworked and sad. Last but not least, an additional load can be
caused by one's own perspective of thinking about organ donation as well as by meeting the
bereaved families. Purpose: The purpose of the master thesis is to determine attitude, values
and point of view of doctors, nurses and medical technicians with regards to the organ
donations and maintenance of a brain dead person in the intensive care unit. We were
interested in feelings and events that constitute a source of work stress. Methods: The study
population are doctors, nurses and health technicians working in the intensive care unit of
the University Medical Centre Ljubljana, more precisely at the clinical Department of
Anaesthesiology and Surgical Intensive Therapy Department and at the clinical Department
of vascular neurology and Intensive neurological therapy. Master's thesis is divided into the
theoretical part by using a descriptive method of work and the empirical part. Data were
collected through a questionnaire, designed for research and semistructured interviews.
Quantitative data were processed with statistical methods while the qualitative part was
processed with the content analysis. Results: We interviewed 75 employees by using
questionnaire, of whom 76% are women and 24% men; 57. 3% with higher education or 1st
degree Bologna qualification; 18.7% with secondary vocational education, 14% with
specialization or science master's degree, doctorate and 9.3% with university education or
2nd Bologna degree. We interviewed four people individually: two registered nurses, a
health technician and a master of nursing. Observation on the research hypotheses were
different. On average, women experience more stress when working with brain dead donors
than men. We conclude that the work with a brain dead organ donor is specific situtation and
has little in common with the factors that affect the overall satisfaction of health profesionals.
We confirmed the hypothesis that healthcare workers who are undecided on the donation of
their organs are against organ donation in general. We also confirmed with certainty that a
meeting with relatives of brain dead donor represents an additional stress to employees. It
has been shown that there is a lack of education and communication on maintenance of brain
dead donor. Employees would want additional techniques of relief in the form of collective
and individual compensation talks (debriefing, defusing). Discussion and conslusion: Work
with brain dead donors is nearly everyday work of employees in the intensive care units.
Some of employees are looking at brain dead organ donor like at any other patient but others
notice that the treatment is almost serial, within defined protocol, where the dead person is
treated as a corpse. Sometimes health personnel identify themselves with relatives of the
deceased, they become sad. think of their own relatives, and avoid bedside unit of the
deceased and his relatives. It has been shown that the investigated profiles of health
professionals do not receive enough communication after a stressful event, that there is
insufficient or no training, employees want group and individual talks and that the
simultaneous work with a dead donor and other patients is often too exhausting. It is
confirmed that interviews with relatives of the deceased represent additional stress.
Respondents feel that they do not have sufficient experience and knowledge. Positive
experience with organ donation is described as an opportunity to start a new life for people
with terminal diagnoses. Key words: brain dead, transplantation activity, brain dead organ
donor, stress, experiences of health proffesionals, nurse.
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1 UVOD
Darovanje organov je visoko kompleksen proces, ki vključuje detekcijo možnih mrtvih
darovalcev, diagnozo možganske smrti, komunikacijo s svojci in vzdrževanje cirkulatorno
nestabilnega darovalca, za zagotovitev dobrega funkcioniranja organov do predaje
možgansko mrtve osebe v operacijsko dvorano. Posledično Sorensen in Bogh (2013)
opredeljujeta pomen visoko izobraženega in izkušenega kadra za to odgovorno delo. Treba
je izpostaviti, da se še vedno po svetu odraža pomanjkanje organov za transplantacije, ob
tem pa je tudi število potencialnih darovalcev omejeno (Floden in Forsberg, 2009).
»Daj življenju priložnost« je moto nacionalne neprofitne organizacije Slovenija-transplant,
ki deluje pod okriljem Eurotransplanta od leta 2000. Slovenija-transplant je osrednja
ustanova, ki povezuje nacionalni program zdravljenja s presaditvijo delov človeškega telesa.
Sodelovanje v veliki transplantacijski mreži izmenjave organov in tkiv Eurotransplant, ki jo
poleg Slovenije sestavljajo še druge evropske države, je izjemno pomembno, saj omogoča
solidarnostno pomoč mreže v nujnih primerih ter pripomore k boljšemu izidu pri
presaditvah, zmanjšanju izgub organov ter prenosu najboljših kliničnih praks. V omenjeni
mreži se izmenja približno 60 % organov. Postopki, ki vodijo od darovanja do presaditve
dela človeškega telesa, so strokovno in organizacijsko zelo kompleksni in zahtevni. Tako za
postopke posmrtnega odvzema kot za zdravljenje s presaditvijo morajo biti izpolnjeni
številni medicinski, zakonodajni in drugi strokovni kriteriji. V štirinajstih letih (od 2000 do
2014) so v Sloveniji pridobili 697 ledvic, 183 src, 395 jeter, 209 pljuč, 103 trebušne slinavke,
samo od mrtvih darovalcev pa 497 organov (Slovenija Transplant, 2015).
Smrt je ireverzibilen biološki pojav, ki zajema prenehanje delovanja najpomembnejših
vitalnih organov. Ločimo tradicionalno srčno smrt ter možgansko smrt. Možganska smrt
implicira permanentno odsotnost funkcije možganov in možganskega debla (Young, 2013).
Postopek dokazovanja diagnoze možganske smrti se lahko prične pri osebi, ki ima klinične
znake apnoične neodzivne kome, tj. stanje globoke nezavesti, ob kateri se ne kažejo spontani
dihalni gibi, oseba pa je brez refleksov možganskega debla. Možganska smrt se ugotavlja z
dvema zaporednima kliničnima pregledoma, dodatno pa se potrdi z eno izmed dopolnilnih
instrumentalnih preiskav. Čas smrti se po pravilniku določi ob času ugotovitve možganske
smrti, izpolni pa se tudi uradni obrazec Zapisnik o ugotavljanju možganske smrti (priloga
1

4). Po postavitvi diagnoze možganske smrti mora zdravnik ustaviti vse nadaljnje terapevtske
postopke, razen v primeru, ko je umrli možen darovalec organov in tkiv za presaditev.
Darovalec organov je lahko oseba, ki v naprej izrazi svojo voljo pisno, ustno ali pa je lastnik
kartice »Darovalec« (ZOPDČT, 2000). Odločitev o odvzemu organov za presaditev podajo
svojci oziroma umrlemu najbližji. Zdravnik svojce najprej seznani z diagnozo možganske
smrti in šele ob trdni prepričanosti, da svojci resnično razumejo pomen diagnoze, se vključi
zdravnik, bolnišnični transplantacijski koordinator, ki vodi pojasnilni pogovor o odvzemu
organov. Vzdrževanje možnega mrtvega darovalca poteka s pomočjo aparatur in
farmakološke podpore. Organi ostanejo prekrvavljeni, zdravstveno osebje pa mora
zagotoviti tudi druge pogoje, da organi ostanejo primerni za presaditev. Omenjene postopke
imenujemo vzdrževanje tkiv in organov možnih mrtvih darovalcev (Zveza društev ledvičnih
bolnikov Slovenije, 2015). Vzdržuje se dihanje, delovanje obtočil, normalne telesne
temperature, ohranja se tekočinsko, elektrolitsko in acidobazno ravnovesje, preprečujejo se
okužbe. Med tem poteka veliko dodatnih specialističnih pregledov ter medicinsko tehničnih
postopkov in posegov (Murthy, 2009). Za koordinacijo poskrbi bolnišnični transplantacijski
koordinator, ki je na voljo 24 ur vsak dan v tednu. Umrlo osebo se administrativno preda
timu Slovenije transplanta, vendar še vedno leži v enoti intenzivne terapije, kjer se je prej
zdravila in kjer je bila možganska smrt dokazana (Slovenija Transplant, 2015). Zdravniki in
medicinske sestre omenjene enote skrbijo za možne mrtve darovalce tik do predaje
operacijski ekipi (Arbour, 2005). Paradoks možgansko mrtve osebe, ki še vedno diha in je
topla na otip, lahko povzroča veliko dvomov tako pri svojcih kot pri zdravstvenih delavcih.
Medicinske sestre so med vsem medicinskim osebjem največ časa prisotne ob možgansko
mrtvi osebi, kar zanje lahko povzroča čustvene stiske, stres, žalost, soočanje z žalujočimi
svojci. Tako zdravniki kot medicinske sestre pa se lahko preveč vživijo v bolečino žalujočih,
pričnejo podoživljati pretekle dogodke ali pa na možgansko mrtvo osebo gledajo enako
kakor na druge paciente in v darovanju organov vidijo priložnost za ohranjanje življenj
ostalih ljudi, katerim je lahko rešeno življenje z darovanimi organi (Pearson et al., 2001).
Ključni pojmi raziskave so bili občutki ob vzdrževanju možgansko mrtvega darovalca v
enoti intenzivne terapije ter odnos, vrednote in stališča zdravstvenih delavcev (medicinskih
sester, zdravstvenih tehnikov, zdravnikov) do možgansko mrtvih darovalcev ter do
darovanja organov samega. Zanimale so nas obremenitve, ki jih zdravstveni delavci občutijo
ob delu z možgansko mrtvim darovalcem.
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Podatki so bili zbrani z anketo in intervjujem. Kvantitativni podatki so obdelani s
Pearsonovim koeficientom korelacije, Spearmanovim koeficientom ranga korelacije,
linearno regresijo (metoda najmanjših kvadratov) ter statističnim testiranjem domneve o
enakosti povprečij in statistične domneve o deležu. Kvalitativno pa z analizo vsebine.
Zbrani podatki omogočajo sklepanje na populacijo glede na vzorec, pokažejo značilnosti in
odnos zdravstvenih delavcev do možgansko mrtvega darovalca in same občutke ob
vzdrževanju organov v enotah intenzivne terapije, pokaže pa se tudi velika potreba po
dodatnih izobraževanjih in pojasnjevanjih glede dela z možgansko mrtvim darovalcem.
Rezultati nam dajo izhodišče za nadaljnja raziskovanja omenjenega področja ter možnosti
izboljšav.
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2 NAMEN MAGISTRSKEGA DELA IN OPREDELITEV
RAZISKOVALNIH KONCEPTOV
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti vrednote, stališča in prepričanja zdravstvenih
delavcev, ki se pri svojem delu srečujejo z mrtvimi darovalci organov ter so zaposleni v
enotah intenzivnih terapij Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, natančneje na
Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Oddelek za
intenzivno terapijo (v nadaljevanju CIT) ter na Kliničnem oddelku za vaskularno nevrologijo
in intenzivno nevrološko terapijo (v nadaljevanju ONIT). Pridobljeni podatki bodo lahko
pomenili osnovo za spremembe, ki bi zdravstvenim delavcem lahko koristile pri
vsakodnevnem delu, sami pa bi se v določenih situacijah dobro odzvali. Vodilnim bi
pomagali pri boljšem razporejanju zdravstvenih delavcev na dotično delovno enoto v času
ene izmene, prav tako pa bi rezultati lahko pripomogli k možnostim pridobivanja dodatnega
znanja z organiziranimi internimi izobraževanji.

V poglavju so predstavljeni raziskovalni problem ter navedene raziskovalne hipoteze.

2.1 Raziskovalni problem
Raziskovalni problem, ki ga obravnava magistrsko delo, je področje dela vzdrževanja
organov in tkiv možgansko mrtvih darovalcev v enotah intenzivnih terapij. Zanimal nas je
odnos zdravstvenih delavcev (zdravnikov ter negovalnega osebja) do darovanja organov,
pogleda na žalujoče svojce ter doživljanje celotnega postopka od potrditve diagnoze
možganske smrti pa do predaje mrtvega darovalca operacijski ekipi.
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2.2 Raziskovalne hipoteze
V sklopu raziskave smo si postavili tri hipoteze, ki smo jih na koncu potrdili ali ovrgli.
H1: Bolj zadovoljni zdravstveni delavci doživljajo manj stresa pri delu z možgansko mrtvim
darovalcem.
H2: Zdravstveni delavci, ki so neodločeni glede darovanja svojih organov, so proti darovanju
organov na splošno.
H3: Srečanje s svojci možgansko mrtvega darovalca dodatno obremenjuje zdravstvene
delavce.
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3 TRANSPLANTACIJSKA DEJAVNOST

Transplantacijska dejavnost je ena izmed številnih vej medicine. Njena osnova je nesebično
človeško dejanje – darovanje organov za zdravljenje sočloveka. Vsi slovenski državljani
imamo pravico do zdravljenja s presajanjem organov in tkiv, zato je kot prvotna naloga
predstavljen napredni način zdravljenja. Glavni namen je odvzem in presaditev človeških
organov in tkiv v telo drugega pacienta. Prav na takšen način se prejemniku omogoči
izboljšanje zdravstvenega stanja in podaljšanje življenja (Špan, 2007).
Transplantacije so popolnoma odvisne od razpoložljivosti ustreznih organov za
implantacijo. Zagotovo lahko trdimo, da se pojavlja nesorazmerje med številom ustreznih
organov in številom potencialnih prejemnikov, ki čakajo na presaditev (McKeown et al.,
2012). V državah z najbolj razvitimi donorskimi programi (Španija, Avstrija) zaznajo do 40
možnih mrtvih darovalcev na milijon prebivalcev (Gomez in Varela, 2011).Na Hrvaškem so
leta 2014 presadili 80,5 organov na milijon prebivalcev, v Sloveniji pa 57,3 (Slovenijatransplant, 2015). Pomembno je izpostaviti, da starostna meja za darovanje organov ni več
določena, pomembno je le ohranjeno delovanje organa (Trotovšek, 2011). V Evropi je bilo
leta 2014 zaznanih in registriranih 2299 darovalcev organov (Undine, 2014).

V Sloveniji zagotavlja pravno ureditev transplantacijske dejavnosti Zakon o odvzemu in
presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (v nadaljevanju ZOPDČT). Dejavnost
je na osnovi omenjenega dokumenta mogoče izvajati na živem darovalcu ali na umrli osebi,
zato lahko govorimo o dveh temeljnih oblikah transplantacije:
1. odvzem delov telesa z živega dajalca in
2. odvzem delov telesa umrle osebe (ZOPDČT, 2000.)
Avsec Letonja (2003) navaja: »Pridobivanje delov človekovega telesa od mrtvih darovalcev
je most med smrtjo in življenjem. Graditi tako pomemben most je veličastno delo, ki se ga
včasih niti ne zavedamo in ga v vsakdanjem hitenju celo spregledamo.«
Transplantacijska dejavnost je specifična prav zaradi darovanja oziroma odvzema organov
in tkiv darovalca, ki omogočajo prejemniku živeti dalje (Logar, 2003). Večina transplantacij
se opravi z organi darovalca z bijočim srcem po njegovi možganski smrti. Možgansko mrtvi
darovalci so pravzaprav edini vir za transplantacije srca (McKeown et al., 2012). Ob redkih
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priložnostih se vzdržuje organe in tkiva možgansko mrtvih oseb tudi dlje. Takšen primer je,
ko je ženska noseča in svojci želijo nadaljevanje vzdrževanja (Maruya et al., 2008;
Esmaeilzade et al., 2010).

3.1 Delovanje Eurotransplanta
Eurotransplant je bil ustanovljen leta 1967 kot neprofitna organizacija in deluje kot
mednarodna transplantacijska mreža, ki organizira izmenjavo organov med posameznimi
transplantacijskimi centri šestih držav: Belgije, Nizozemske, Luksemburga, Nemčije,
Avstrije in Slovenije. Organizacija združuje področje 119 milijonov prebivalcev (Slovenija
Transplant, 2015). Nalog tako velike organizacije, kot je Eurotransplant, je ogromno, pri
čemer bomo izpostavili le ključne. Skrb za najboljšo možno uporabo vseh razpoložljivih
organov in tkiv je izboljšana s tem, da se podpira pridobivanje mrtvih darovalcev kot rezultat
povečanja števila razpoložljivih organov in tkiv. Znotraj teh sklopov Eurotransplant
promovira, podpira in koordinira presaditve organov (Vončina, 2004; Slovenija Transplant,
2015).

Delovanje alokacijskega sistema (razporejanje organov) je organizirano tako, da
transplantacijski centri vseh šestih držav sporočajo podatke o pacientih, ki so na čakalnem
seznamu za prejem organov na glavni sedež organizacije Eurotransplanta, ki se nahaja v
Leidnu na Nizozemskem. Enak sistem obveščanja velja pri posredovanju informacij za vse
mrtve darovalce oziroma razpoložljive organe. V centralni ustanovi za vsak organ
računalniško izberejo najprimernejšega prejemnika. Nastavitve računalniškega programa
omogočajo

tudi

hkratno

uporabo

določenih

medicinskih

pogojev

kot

bližino

transplantacijskega centra, čas čakanja na organ in pa posebne pogoje: nujnost
transplantacije in prednost čakajočega otroka. Uporaba prej omenjenih pogojev deluje vedno
po načelu nepristranskosti. Po zaključenem postopku izbire prejemnika Eurotransplant takoj
obvesti bolnišnico, ki zdravi izbranega prejemnika o tkivnih in krvnih analizah organa. Sledi
nato odločitev zdravnikov ciljne bolnišnice ali bodo sprejeli organ. Neglede na (ne)privolitev
se vsaka odločitev posreduje nazaj v centralo. Zaradi časovne determinante eksplantacije in
implantacije organa mora biti celoten postopek izveden profesionalno in hitro (Špan, 2007;
Slovenija Transplant, 2015).
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Na primer: v primeru, da imamo v Sloveniji primernega prejemnika srca ali jeter, ostane
organ pri nas, razen v primeru, če ga zaradi urgentne presaditve potrebujejo drugje v
območju Eurotransplanta. V takšnem primeru dobi naša država od Eurotransplanta novo
ponudbo za nov organ iz druge države, v primeru, da tam za isti organ nimajo primernega
prejemnika. V nujnih primerih pa Slovenija enakovredno kandidira za prvi razpoložljivi
organ (Slovenija Transplant, 2015).

3.2 Nacionalna transplantacijska mreža
Transplantacijska dejavnost je v Sloveniji mlada in že zelo učinkovita, za kar je potrebna
primerna organiziranost in usklajenost. Izjemno pomembna je tudi povezanost s tujimi
transplantacijskimi mrežami (Špan, 2007).
V Sloveniji je bila leta 1998 ustanovljena transplantacijska mreža z namenom izvajanja
transplantacijske dejavnosti. Povezovanje Slovenije s tujimi transplantacijskimi mrežami je
pomembno in potrebno, saj je prebivalstvo Slovenije maloštevilno. Organizacija le-tega se
je v letu 2000 razširila, ko se je vključila v mednarodno mrežo Eurotransplant, kasneje, leta
2002, pa je bil ustanovljen Slovenija Transplant (Oblak, 2003; Špan, 2007; Avsec Letonja,
2009).
Slovenija Transplant ima povezovalno in krovno vlogo v mreži poleg devetih slovenskih
bolnišnic (Murska Sobota, Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec, Celje, Novo mesto, Jesenice,
Nova Gorica, Izola), Centra za tipizacijo tkiv, ki deluje v sklopu Zavoda Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino (ZTM) in Eurotransplanta. Usklajeno delovanje vseh članov
mreže je nujno za uspešno zagotavljanje zdravljenja pacientov s končno odpovedjo organov.
V prostorih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana deluje centralni transplantacijski
koordinator. Sprejema vse klice o možnih mrtvih darovalcih oziroma o organih, ki so na
voljo za presaditev. Centralni koordinator deluje tudi kot povezovalec med donorskimi centri
izven države (Slovenija Transplant, 2015).
Organizacijska mreža sodelovanja deluje po posebnem programu ter načrtu, glavne naloge
pa so:


razvijanje programov za spodbujanje in predstavitev darovanja organov in tkiv,



skrb za izobraževanje odgovornih strokovnjakov na področju Slovenije in za
vključevanje v evropske izobraževalne organe,
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skrb za izobraževanje drugega zdravstvenega osebja ter široke javnosti s
poljudoznanstvenim pristopom,



organizacija 24-urne pripravljenosti ekip za izvajanje vseh postopkov v donorskih
bolnišnicah (Avsec Letonja in Vončina, 2006).

Za nemoteno izvedbo omenjenega dela skrbijo koordinatorji. Slednji so mladi zdravniki s
pridobljenimi dodatnimi znanji. Izmenično so v pripravljenosti 24 ur, vse dni v letu in skupaj
z mobilnimi zdravstvenimi ekipami odhajajo v donorske centre. Mobilne zdravstvene ekipe
nudijo pomoč pri ugotavljanju možganske smrti, če donorski centri nimajo zagotovljenih
ustreznih pogojev. Mobilne ekipe izvajajo osnovno in instrumentalno diagnostiko
možganske smrti. K omenjeni ekipi spada tudi kirurška ekipa, ki opravi odvzem organov –
ne glede na to, kje se odvzem vrši (v kliničnem centru, v donorskem centru v Sloveniji ali
zunaj države) (Avsec Letonja in Vončina, 2006).
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4 MOŽGANSKO MRTVE OSEBE
Ob nastopu možganske smrti v možganskem deblu odmrejo vsi vitalni centri, ki samodejno
vzdržujejo regulacije (Krušič Mate, 2010; Velepič, 2010). Na podlagi klinično ugotovljene
smrti in ob potrditvah komisije (dva zdravnika specialista in zdravnik, ki opravi
instrumentalno preiskavo) se po smrti za presaditev lahko odvzame naslednje organe: srce,
pljuča, ledvici, jetra, trebušno slinavko, tanko črevo. Od tkiv pa: roženici, kosti, sklepi, vezi,
kožo, srčne zaklopke, žile … (Vončina 2003; Vuković in sod., 2007). Vendar vse dokler
odvzem ni opravljen, morajo biti organi dobro prekrvavljeni, odvzamejo pa se lahko šele
takrat, ko je ugotovljena možganska smrt.
Odvzete organe lahko vzdržujemo in hranimo v ustreznem okolju le nekaj ur. Časovna
omejitev za presaditev organov je sledeča:


srce najkasneje v 4 urah,



pljuča v 6 urah,



jetra v 12 oziroma najkasneje do 24 ur,



ledvica pa do 24 ur oziroma najkasneje oziroma izjemoma do 48 ur (Vončina,
2003).

Najpomembnejša merila za primernost odvzetih organov so:


izpolnjena medicinska merila in potrjena smrt,



funkcionalnost organa,



izključena nevarnost za prenos neozdravljivih okužb,



izključena nevarnost za prenos maligne bolezni (Slovenija Transplant, 2011).

O smrti govorimo takrat, ko pri osebi trajno prenehata delovati krvni obtok in dihanje, ali ko
pri osebi trajno prenehajo vse funkcije možganov, vključno s funkcijami možganskega debla
(Zabavnik, 2006). Avsec Letonja (2006) navaja, da se večina organov pridobi od mrtvih
dajalcev z bijočim srcem. Preden je mogoče mrtvemu z bijočim srcem organe odvzeti, je
treba ugotoviti možgansko smrt. Ob ugotovitvi možganske smrti se mora jasno dognati, ali
bi bil pokojni možni ustrezni darovalec organov za transplantacijo. O možganski smrti se
nato obvesti bolnišničnega transplantacijskega koordinatorja, pri čemer se medicinskih
postopkov ne prekine in se nadaljuje s postopki vzdrževanja organov (Zabavnik, 2006)
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Preden se pričnejo izvajati postopki eksplantacije organov in/ali tkiv mrtvemu darovalcu, je
treba jasno vedeti predhodno voljo darovalca, ki jo je izrazil za časa življenja. V te postopke
se nujno vključujejo tudi najbližji svojci. Zato tudi ZOPDCT(2000) navaja: »Umrli osebi je
mogoče odvzeti del človeškega telesa zaradi presaditve tudi, če je imetnik posebne izkaznice
darovalca, ki jo izda Rdeči križ Slovenije ali druga organizacija, ki jo za to pooblasti
minister.« V primeru, da domnevne volje umrlega ni mogoče ugotoviti, so svojci tisti, ki se
lahko odločijo po lastni volji.

4.1 Ugotavljanje in dokazovanje možganske smrti
V svetu poznamo več pojmov smrti. Poznamo tradicionalno smrt, kjer pride do
nepopravljivega prenehanja srčne in dihalne funkcije, ter možgansko smrt, vendar se
predpisi v različnih državah med seboj razlikujejo. Možganska smrt je zaradi samega
poimenovanja lahko problematična, najbolj z vidika svojcev, ki zaradi možnosti ohranjanja
življenja možgansko mrtve osebe z aparaturami, ne želijo priznati, da je oseba v stanju, iz
katerega ni vrnitve (Kremžar, 2003; Truog, Miller, 2014) saj po Kremžarju (2003) in Woodu
(et al., 2013) je možganska smrt dokončno oziroma nepovratno prenehanje delovanja
celotnih možganov (možganskega debla in možganskih hemisfer). Ob tem so lahko prisotni
hrbtenjačni in hemodinamski refleksi.
Klinično ugotavljanje možganske smrti se lahko začne pri osebi, ki ima klinično sliko
apnoične neodzivne kome. To je stanje globoke nezavesti, pri katerem ni znakov delovanja
možganskega debla (ni generaliziranih krčev, niti decerebracijske rigidnosti ali
dekortikacijske drže). Vseeno vzrok okvare možganov mora biti znan. Ugotovljeno mora
biti, ali gre za akutno primarno okvaro ali sekundarno okvaro možganov. Obvezen je tudi
potrdilni izvid dopolnilne instrumentalne preiskave (Kremžar, 2003; Baumrucker et al.,
2014).

Z zanesljivostjo morajo biti kot vzrok neodzivne apnoične kome izključeni naslednji
dejavniki:


zastrupitev,



delovanje velikih odmerkov zdravil (hipnotiki, sedativi, nevroleptiki),
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delovanje mišičnih relaksantov,



drugi vzroki deaferentacije (encefalitis ali vaskularne okvare možganskega debla),



primarna podhladitev (rektalna temperatura 32°C ali manj),



metabolične in endokrine motnje,



cirkulacijski šok (Kremžar, 2003).

Na osnovi zakonskih predpisov je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije izdalo
Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter
sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti. Klinični pregled po tem pravilniku opravi
komisija, ki jo sestavljajo trije zdravniki:


zdravnik specialist−anesteziolog, internist ali pediater, ki dela na področju
intenzivne medicine in je izkušen v zdravljenju pacientov s hudimi poškodbami
možganov,



drugi zdravnik je nevrolog ali nevrokirurg ali specialist z izkušnjami na področju
intenzivne medicine in zdravljenja hudih poškodb možganov,



tretji član komisije je zdravnik, ki opravi instrumentalno preiskavo (Pravilnik,
2001).

Obvezno je izvzet zdravnik, ki je član ekipe za odvzem in/ali vsaditev ali je kakor koli
udeležen pri navedenih postopkih. Če lečeči zdravnik specialist meni, da pacient izpolnjuje
opisana merila za ugotavljanje možganske smrti, naredi klinične teste za določanje
možganske smrti (Kremžar, 2003).
Pacient mora biti v času dokazovanja možganske smrti mehansko predihavan,
normoventiliran in oksigeniran. Ne sme biti podhlajen, elektrolitno-metabolični status mora
biti v mejah normale. Hidracija in arterijski pritisk morata biti optimalna, tako da je glede
tega omogočena normalna perfuzija organov in tkiv. Ugotavljanje možganske smrti je
potrebno izvajati pod navedenimi pogoji, da se možganska funkcija oceni v čim bolj
optimalnih razmerah (Avsec Letonja in Zabavnik, 2003). Dokler možganska smrt ni
potrjena, ni dovoljeno in je neetično govoriti o pacientu kot o možnem darovalcu organov
ali ga kakor koli povezovati s transplantacijo (Zabavnik, 2006).
Možgansko smrt ugotavljamo z izvedbo kliničnih testov in dopolnilnih instrumentalnih
preiskav. S kliničnimi testi ugotavljamo smrt možganskega debla. Pravilna izvedba kliničnih
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testov možganske smrti je izjemno pomembna (tabela 1), pri čemer zaporedje testov ne
odigra pomembne vloge. Vendar pa se mora t.i. test apneje vedno opraviti na koncu (pri
drugem pregledu) (Kamenik, 1998). Pri vsakem odzivu pacienta teste nemudoma
prekinemo, saj je po pravilniku možganska smrt dokončno in nepovratno prenehanje
delovanja celotnih možganov. Tekom izvajanja kliničnih testov člani komisije izpolnjujejo
Zapisnik o ugotavljanju možganske smrti (priloga 4) (UL RS, št. 70/2001).
Tabela 1: Opis kliničnih testov za ugotavljanje možganske smrti.
IZZIVANJE REFLEKSA ODZIV (ki potrjujejo okvaro
REFLEKS
možganskega debla)
Osvetlitev oči z močnim Zenici neodzivni na osvetlitev –
ZENIČNI REFLEKS
svetlobnim
virom, okvara možganskega debla.
opazovanje zenic.
Dotik roženice s kosmom Brez mežikanja, solzenja,
ROŽENIČNI REFLEKS
vate ali vogalčkom tampona. zapiranja očesa – okvara
možganskega debla.
OKULOCEFALNI (znak Zdravnik prime pacientovo Ni gibanja zrkel – okvara
glavo z obema rokama, možganskega debla.
oči lutke)
obrne v levo in desno, Gibanje zrkel v nasprotno stran
opazuje zrkli.
od gibanja glave – okvarjena
povezava med možganskim
deblom in možgansko skorjo.
Spiranje sluhovoda s 50 ml Ni
reakcije
–
okvara
VESTIBULOledeno mrzle fiziološke možganskega debla.
OKULARNI REFLEKS
raztopine, glava dvignjena
za
30°,
opazovanje
vodoravnega
nistagmusa
(pavza do 5 min pred
izvajanjem
na
drugem
ušesu).
MOČAN BOLEČINSKI Močan pritisk v področju Ni skrčenja obraznih mišic –
trigeminalnega
živca okvara možganskega debla
DRAŽLJAJ
(infraorbitalna odprtina, rob Dekortikacijska
in
orbite).
decerebracijska drža nista
kompatibilni
z
diagnozo
možganske smrti.
Dotik žrelne sluznice z Ni
krčenja
faringealnega
ŽRELNI REFLEKS
lesenim loparčkom.
mišičja
ob
mehaničnem
draženju žrela – brez refleksa
požiranja.
Vir: (ZOPDCT, 2000; Kremžar, 2003).
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Tabela 1. 1a: Opis kliničnih testov za ugotavljanje možganske smrti.
REFLEKS
IZZIVANJE REFLEKSA ODZIV (ki potrjujejo okvaro
možganskega debla)
REFLEKS KAŠLJA
Draženje sluznice sapnika z Refleks kašljanja ni prisoten.
aspiracijskim katetrom.
TEST APNEJE
Se izvaja šele ob koncu Če ni dihalnih gibov in
drugega kliničnega pregleda, samostojnega dihanja po osmih
potem, ko so bili pri prvem minutah je test pozitiven –
in
drugem
pregledu potrjena
možganska
smrt
izpolnjeni vsi ostali kriteriji (ZOPDCT, 2000; Kremžar,
za diagnozo možganske 2003).
smrti. Predihavanje pacienta
10 min s 100% O2, odvzem
arterijske krvi za plinsko
analizo.
Odklop
iz
respiratorja za 8 minut,
aplikacija 6 litrov kisika
preko tanke
aspiracijske
cevke in tubusa (preprečitev
hipoksične okvare).
Vir: (ZOPDCT, 2000; Kremžar, 2003).
Klinični testi se opravijo dvakrat. Najkrajši predpisani presledek med prvim in drugim
pregledom je pri odraslih in mladostnikih, starejših od 12 let, 6 ur, pri otrocih, starih od 2 do
12 let, 12 ur, pri otrocih, starih od 2 mesecev do 2 let, 24 ur in pri dojenčkih, mlajših od 2
mesecev, 72 ur. Zaradi poškodbe nekaterih delov glave, obraza, nestabilnih poškodb vratne
hrbtenice ni možno vedno opraviti vseh navedenih testov. Za postavitev diagnoze
možganske smrti ne sme manjkati več kot eden od teh preizkusov (Kremžar, 2003).
Poleg kliničnih testov je za diagnozo možganske smrti obvezna vsaj ena dopolnilna
instrumentalna preiskava. Dopolnilne preiskave za ugotavljanje možganske smrti so
naslednje: elektroencefalografija (EEG), dokazovanje zaustavitve znotrajlobanjskega
krvnega obtoka, transkranialna dopplerska ultrasonografija (Kremžar, 2003; Zidar, 2003).

a) Elektroencefalografija (EEG)
Delovanje živčevja in s tem možganov v večji meri temelji na zelo šibkih električnih
signalih, ki jih lahko registriramo tudi s površine glave. Ta aktivnost je lahko izzvana ali pa
spontana. S posebnimi aparaturami lahko električno aktivnost okrepimo in prikažemo na
zaslonu. Omenjeno snemanje mora biti opravljeno po pravilih, ki jih je izdala Mednarodna
federacija za klinično nevrofiziologijo. Izvaja se približno sočasno s kliničnim pregledom,
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ugotavlja pa se odsotnost električne aktivnosti možganov. V dvomljivih primerih je EEG
treba ponoviti. Izvid je lahko lažen pri zastrupitvi, podhladitvi, srčnem zastoju, presnovni
encefalopatiji, zato zahteva izkušenost pri interpretaciji (Kremžar, 2003; Zidar, 2003).

b) Perfuzijska scintigrafija
Dokazana zaustavitev znotrajlobanjskega krvnega obtoka je potrjena, če v možganih ni
pretoka več kot deset minut. Takrat je podana diagnoza nezdružljiva s preživetjem nevronov
(Kremžar, 2003). Perfuzijska scintigrafija možganov sodi med nuklearnomedicinske
preiskave. S tehnecijem označeni lipofilni radiofarmaki prehajajo nepoškodovano
krvnomožgansko pregrado in se nakopičijo v funkcijsko sposobnih celicah možganske
skorje razmerno s področnim krvnim obtokom. Normalno prekrvavljeni možgani se
prikažejo kot obročast pas radioaktivnosti, ki ustreza možganski skorji in jedrom, ne
prikažejo pa se belina in možganske votline. Za potrditev možganske smrti mora biti
kopičenje radiofarmaka popolnoma odsotno v velikih in malih možganih (Miličinski, 2003).
Čas nastopa možganske smrti se zabeleži kot čas ugotovitve možganske smrti v Zapisnik o
ugotavljanju možganske smrti (Pravilnik, 2001).
Pri možgansko mrtvih osebah se lahko pojavijo spontani hrbtenjačni refleksi in premikanja
v kar 33 do 75 odstotkih (Young, 2013). Omenjeni premiki izvirajo iz hrbtenjače, zato jih
imenujemo spinalni refleksi in niso v nasprotju z diagnozo možganske smrti. Spinalni
refleksi so še nekaj časa ohranjeni pri 75 % oseb z nepopravljivo okvaro možganov.
Najpogosteje se kažejo kot plantarni odziv, krčenje mišic, premikanje prstov ter kot najbolj
dramatičen se pojavlja Lazarjev fenomen, ki spada med tonične vratne reflekse. O slednjem
je bilo prvič poročano v medicinski literaturi leta 1982, prvi pa je sam izraz kot tak uporabil
Bray leta 1993. Izraz je skovan iz zgodbe o mrtvem Lazarju, ki ga Kristus čez štiri dni rešil,
le-ta pa je ponovno oživel (Adhiyaman et al., 2007; Young, 2013). Omenjeni refleks
vključuje upogib (fleksijo) rok v komolcu, odmik (abdukcijo) ramen in dvigovanje rok.
Poleg mišičnih refleksov lahko pride tudi do draženja simpatičnega živčevja na spinalni
ravni, zato se lahko pojavi porast krvnega tlaka, srčnega utripa, znojenje in solzenje. Spinalni
refleksi se lahko pojavijo spontano ali pa med testom apneje (Kremžar, 2003; Beckmann et
al., 2014).
Zdravstveni delavci, ki so prisotni pri izvajanju testov možganske smrti, vzdrževanju
organov in tkiv mrtvega darovalca ter transplantacijah, se morajo zavedati možnosti pojava
omenjenih refleksov, ki lahko povzročijo težave pri razumevanju smrti med svojci in prav
15

tako med zdravstvenimi delavci, ki si lahko napačno interpretirajo diagnozo možganske
smrti ali pa v njo podvomijo (Dösemeci et al., 2004).

4.2 Vloga medicinske sestre pri izvajanju testov možganske
smrti
Sodelovanje medicinske sestre pri diagnostiki možganske smrti je nujno, saj je določanje
možganske smrti kočljivo in zahteva multidisciplinaren pristop. Medicinska sestra je tista,
ki je ves čas ob pacientu in kontinuirano vrednoti njegovo stanje, je prva, ki opazi še tako
neznatno izboljšanje in je prav tako prva, ki spozna, da je stanje pacienta doseglo točko, ki
zadošča pogojem za začetek ugotavljanja možganske smrti. Medicinska sestra je neposredno
vpletena v potek kliničnega pregleda, saj je pozorna na dejavnike, ki bi lahko omejili
evalvacijo testov ali privedli do zmotne interpretacije rezultatov kliničnega pregleda
(Henneman in Karras, 2004). Vloga medicinske sestre je tudi priprava materiala, ki je
potreben za izvedbo kliničnih testov, negovanje pacienta in izvajanje določenih intervencij
in posegov, nameščanje pacienta v ustrezen položaj za klinični pregled, ki zajema ležanje na
hrbtu, dvignjeno vzglavje na kot 30°, glava ter vrat pa morata biti v ravnem, nevtralnem
položaju (Barrios in Ramon, 2005).

4.3 Vodenje pogovora o smrti in o možnosti darovanja
organov in tkiv
Nezanemarljiv del zdravljenja pacientov v intenzivni terapiji je tudi pogovor s svojci.
Mnogokrat je zaradi zdravstvenega stanja sporazumevanje s pacientom omejeno ali pa celo
onemogočeno zaradi hude prizadetosti pacienta ali pa načina zdravljenja. V pogovor je
udeležena družina pacienta, ki je v takšnih trenutkih zelo zaskrbljena in je v vsakodnevnem
stiku z zdravnikom. Slednji pa je dolžan opraviti pojasnilni pogovor vsak dan znova. Včasih
je ta povezava zelo naporna in dolgotrajna ter pomeni poseben napor za obe udeleženi strani.
Težave se pojavijo in/ali se stopnjujejo, kadar je stanje pacienta kritično in/ali niha ali pa se
spreminja tako počasi, da poteka bolezni ni mogoče jasno opredeliti. Vendar v soglasju z
obravnavano temo je treba pojasniti, da po ugotovljeni možganski smrti je stanje popolnoma
jasno in ga je svojcem potrebno povedati in obrazložiti (Avsec Letonja, 2003).
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Pojasnilni pogovor s svojci se prične takoj, ko se je pričelo zdravljenje hudo bolne osebe.
Kot navaja Logar (2003), se že v prvih trenutkih pogovora tkejo niti zaupanja, s katerimi se
pridobivajo možnosti, da se lahko na kar najbolj sprejemljiv način razloži morebitni potek
bolezni ali dokončno stanje kot je smrt. Velikega pomena predstavlja pogovor s svojci, le-ti
pa morajo naš pogovor razumeti in sprejeti jasno sporočilo. Slednje nam lahko omogoča, da
pogovor profesionalno izvedemo o darovanju organov in/ali tkiv. V primeru ugotovljene
možganske smrti je pojasnilni pogovor z družino sestavljen iz dveh ločenih vsebin:

a) Pojasnilni pogovor o smrti
Pogovor opravi zdravnik specialist, odgovoren za zdravljenje. Svojcem je treba omogočiti,
da obiščejo umrlega svojca, če to želijo. S tem jasno in brez predsodkov sprejemajo novico
o smrti in tudi obliko smrti, ki je zaradi vključenih aparatov in vzdrževanja preostalih
telesnih funkcij drugačna. V času pogovora o smrti in darovanju je umrla oseba še vedno
priključena na dihalni aparat in tudi preostale telesne funkcije so še vzdrževane s tekočinami,
zdravili in je telo ogrevano, zato ne smemo uporabiti izrazov zdravljenje in pacient. Namesto
teh se uporabljata izraza umrla oseba in vzdrževanje telesnih funkcij (Logar, 2003).
b) Pogovor o možnosti za darovanje organov in tkiv
Pojasnilni pogovor o nastali možnosti darovanja organov in tkiv je del pogovora, ki ga opravi
druga oseba (bolnišnični transplantacijski koordinator) in sledi po krajšem premoru po
seznanitvi svojcev o smrti. Pogovor o darovanju je pravzaprav empatičen pogovor o smrti,
sprejemanje čustev svojcev in nudenje pomoči za njihovo razbremenitev. Ta predstavlja
predpogoj za pristop k pogovoru o darovanju organov. Svojci najprej potrebujejo čas, da
razumejo in se soočijo s slabo novico. Preden koordinatorji sploh pričnejo pogovor o
darovanju, se morajo prepričati, da so svojci jasno razumeli, da je njihov bližnji mrtev.
Svojcem se omogoči možnost pridobitve informacij o postopku darovanja, o možnostih, ki
jih imajo pri odločanju, omogoči se zaseben prostor in čas za razmislek (Logar, 2003). Svojci
so seznanjeni z zakonsko pravico do nasprotovanja odvzemu. Za razliko od Slovenije v
drugih evropskih državah lahko takšen pogovor vodijo izkušene diplomirane medicinske
sestre. Nasprotovanje družinskih članov lahko sloni na jasni negativni opredelitvi umrle
osebe do darovanja in jo svojci poznajo ali pa lahko željo predvidevajo. Razlogi za zavrnitev
so tudi težave pri razumevanju možganske smrti, prekratek časovni presledek med
informacijo o smrti in pogovorom o darovanju, strah pred izmaličenjem, različna mnenja
znotraj družine, verski motivi, občutek, da zdravniki niso naredili vsega, kar je bilo v njihovi
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moči ter da so bili bolj zainteresirani za pridobitev organov kakor za trenutni pogovor s
svojci (Coyle, 2000; Logar, 2003). Zdravstveno osebje se na čustva in vedenje svojcev
različno odziva. Odziv je odvisen tako od osebnostnih značilnosti osebja, njihovih veščin pri
sporazumevanju, izkušenj s takimi pogovori. Osebje nekatera čustva svojcev lažje sprejme,
z drugimi pa ima več težav. Kadar zdravstveno osebje izraženih čustev ne prepozna, jim ne
nameni dovolj pozornosti oziroma jih ne more sprejeti, lahko povzroči pri svojcih povečana
občutja osamljenosti, nerazumljenosti in nemoči. Sporočanje težkih novic in delo z
žalujočimi svojci je zahtevno. Določene okoliščine vzbudijo pri osebju burne odgovore,
najmočnejše, kadar so umrli ali njihovi svojci podobni njim ali njihovim najbližjim.
Zdravstveni delavci morajo zato dobro poznati sebe in svoje mehanizme spoprijemanja s
tovrstnim stresom, vendar pri tem ne smejo ostajati sami. Za zaščito zdravstvenega osebja
je nujno, da jim vodstvo in sodelavci omogočijo razbremenitev po takem delu. Medsebojna
podpora med zaposlenimi, pozornost drug do drugega, pravica do izražanja čustev in mnenj,
pogovori po težkih primerih olajšajo obremenjene zaposlene (Logar, 2003).

Strah pred nevarnostmi trgovine z organi je med ljudmi pogosto prisoten, zato je leta 1985
Svetovno zdravniško združenje prvič sprejelo Deklaracijo o trgovini z organi in jo odločno
obsodilo. Zdravnikom je naložilo, da mora biti zanje na prvem mestu skrb za pacientovo
zdravje (Flis, 1998). Leta 2014 je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel Konvencijo o
preprečevanju trgovine s človeškimi organi. Namen konvencije je opredelitev zlorab
trgovine s človeškimi organi kot kaznivega dejanja, zaščita žrtev in sodelovanje na
nacionalni in mednarodni ravni za učinkovitejši pregon oseb, ki se ukvarjajo z nezakonito
trgovino s človeškimi organi.

Morebitne možganske smrti se ne smejo ugotavljati z

razlogom, da bi dobili bodočega mrtvega darovalca. Morebitni darovalec in prejemnik sta
pacienta in potrebno je varovati pravico obeh (Manyalich, 2014; Stalno predstavništvo
Republike Slovenije pri Svetu Evrope, 2014).
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5 VZDRŽEVANJE ORGANOV IN TKIV MOŽNEGA
MRTVEGA DAROVALCA V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE

Kremžar (2003) navaja, da morajo biti zdravstveni delavci seznanjeni z besedilom navodila,
ki odgovornemu zdravniku predpisuje ravnanje po formalni ugotovitvi možganske smrti in
se glasi: »Diagnoza možganske smrti zavezuje odgovornega zdravnika, da brez odlašanja in
dokončno ustavi nadaljnje terapevtske postopke. Le kadar je umrli možni darovalec organov,
je strokovno in etično dopustno nadaljevati medicinske ukrepe in postopke do odvzema
organov.«
V zgodnjih začetkih vzdrževanja organov in tkiv mrtvega darovalca so bili darovalci
pretežno nestabilni. Hipotenzija in hipotermija sta bili zelo pogosti, zato so počasi uvajali
intravenozne tekočine ter vazopresivna zdravila. Diabetes insipidus ni bil dobro obvladljiv,
zato je marsikdaj vodil do hipernatriemije in dehidracije. V namen standardizacije
vzdrževanja organov in tkiv so se razvili strogi cilji (McKeown et al., 2012).
Po potrditvi možganske smrti možnega darovalca je treba vzdrževati delovanje organov, ki
bi jih lahko presadili. Če se ugotovi, da mrtva oseba ne izpolnjuje vseh pogojev za odvzem,
je potrebno takoj prekiniti vse vzdrževalne postopke (Avsec Letonja in Zabavnik, 2003).

Z naslednjimi zbranimi podatki transplantacijski koordinator oceni funkcionalnost in
primernost posameznih organov za presaditev:


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



podatki o prejšnjih in sedanjih boleznih (vzrok možganske smrti, anamneza,
zdravila, razvade, posebne vedenjske skupine),



splošni klinični podatki (krvna skupina in Rh-faktor, količina prejetih krvnih
pripravkov v zadnjih 24 urah, bakterijske okužbe itd.),



odvzete kužnine za preiskavo (hemokulture, aspirat sapnika, urin po metodi
Sanford),



laboratorijski izvidi;



odčitan EKG posnetek (Avsec Letonja in Zabavnik, 2003).
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Dodatne preiskave, ki se še opravljalo so serološke preiskave (HIV, virus hepatitisa B, C in
D, sifilis, citomegalovirus, toksoplazma, virus Epstein Barr), dodatne preiskave za
ocenjevanje funkcionalnosti posameznih organov ter preiskave, ki jih opravijo zaradi
določenih anamnestičnih podatkov (Creutzfeld-Jacobsova bolezen, okužba s humanim Tlimfotropnim virusom) (Kovačič, 2014).
Marsikdaj se pojavijo različne kontraindikacije za presaditev organov, katere delimo na
absolutne in relativne. Pri odločitvi za presaditev organa slabše kakovosti je zadnja odločitev
odvisna od centra, ki uporabi ta organ, od stanja pacienta prejemnika in od kirurga. Pri Svetu
Evrope je ustanovljena ekspertna skupina strokovnjakov, ki se ukvarjajo s strokovnoorganizacijskimi vidiki transplantacije ter objavlja dogovore in priporočila za evropske
dežele (Avsec Letonja, 2003).
Absolutne kontraindikacije za presaditev organa delimo na sistemske in lokalne okužbe.
Glede kontraindikacij (le-te so povsod enotne) vedno odloča transplantacijski koordinator
(Avsec Letonja, 2003).
a) Sistemske okužbe (noben izmed organov ni primeren za presaditev)


diseminirana okužba (virusni, glivični, TBC izvor) kot vzrok smrti,



bakterijska sepsa,



meningitis z Listerijo monocytogenes, Mycobacterijo tuberculosis, glivnični
meningitis, herpesni encefalitis,



aktivna tuberkuloza katerekoli lokacije,



virus HIV (Pintar, 2003).

b) Lokalne okužbe, kjer ni primeren za presaditev le organ z okužbo (MRSA ipd.) (Pintar,
2003).
K relativnim kontraindikacijam za presaditev organov prištevamo sistemske in lokalne
vzroke. O relativnih kontraindikacijah se centralni koordinator posvetuje s strokovnjaki v
Eurotransplantu (Avsec Letonja, 2003).
a) Sistemski vzroki


hemodinamsko stabilna bakteriemija (antibiotično zdravljenje vsaj 48 ur pred
odvzemom organov),
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bakterijski meningitis kot vzrok smrti (znan povzročitelj ter antibiotična zaščita vsaj
48 ur pred odvzemom organov) (Pintar, 2003).

b) Lokalni vzroki


možna presaditev organov, ki niso okuženi (znan povzročitelj ter antibiotična
zaščita vsaj 48 ur pred odvzemom organov),



kontaminacija sečil ali okužba spodnjih sečnih poti (pomemben makroskopski
videz med operacijskim posegom),



pljučna okužba – ostali organi so primerni za presaditev (primerno antibiotično
zdravljenje najmanj 48 ur) (Pintar, 2003).

Z možgansko smrtjo pride do prenehanja delovanja možganskega debla, kar privede do
prenehanja notranje homeostaze. Do prenehanja zunanje homeostaze pa pride zaradi
prenehanja delovanja možganske skorje, ki sicer omogoča senzorno in motorično aktivnost.
Funkcije posameznih organov in organskih sistemov, ki odpovedujejo s prenehanjem
delovanja možganov, morajo biti natančno in redno nadzorovane (tabela 2). Zaradi
prenehanja homeostaznih mehanizmov in patofizioloških sprememb pride do prenehanja
spontanega dihanja, uravnavanja delovanja obtočil, uravnavanja telesne temperature,
nadzora nad tekočinskim in elektrolitskim ravnovesjem ter do motenj v delovanju izločanja
hormonov (Avsec Letonja in Zabavnik, 2003).
Tabela 2: Vzdrževanje organov in tkiv mrtvega darovalca.
VZDRŽEVANJE ORGANOV IN INTERVENCIJE
ORGANSKIH SISTEMOV
DIHANJE IN PREPREČEVANJE Nadzor:
HIPOKSIJE
 spremenljivk
mehanskega
predihavanja
(frekvenca, dihalni volumen, tlaki v dihalnih
poteh, koncentracija CO2 v izdihanem zraku);
 dvigovanje in spuščanje prsnega koša;
 nasičenost arterijske krvi s kisikom;
 barve kože in vidnih sluznic;
 traheobronhialna aspiracija sekreta;
Uravnavanje parametrov na mehanskem ventilatorju
oziroma skrb za optimalno mehansko predihavanje;
RTG pljuč (po navodilu zdravnika).
Vir: (Kremžar in Špec Marn, 1998).
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Tabela 2. 2a: Vzdrževanje organov in tkiv mrtvega darovalca.
VZDRŽEVANJE ORGANOV IN INTERVENCIJE
ORGANSKIH SISTEMOV
DELOVANJE OBTOČIL

Nadzor:
 utrip in krivulja EKG;
 arterijski krvni tlak;
 osrednji venski tlak;
 hemodinamske spremenljivke p.p.;
Nadomeščanje tekočin;
Reanimacijski ukrepi ob možnem srčnem zastoju;
Merjenje urnih diurez in računanje tekočinske bilance.

TEKOČINSKO,
ELEKTROLITSKO,
ACIDOBAZDNO RAVNOVESJE
TER
SPREMEMBE
V
HORMONSKEM RAVNOVESJU

Nadzor vseh vitalnih funkcij;
Nadomeščanje elektrolitov, tekočin, aplikacija
diuretika, aplikacija inzulina, vzdrževanje urne diureze
cca. 100 ml/h, opazovanje barve urina.

TELESNA TEMPERATURA

Preprečevanje podhladitve in s tem povezanih motenj
srčnega ritma (bradikardija, migetanje preddvorov in
prekatov), vazodilatacije, hipotenzije, motnje strjevanja
krvi.
Neprekinjen nadzor telesne temperature jedra;
Ogrevanje infuzijskih raztopin;
Uporaba grelne blazine.

PREPREČEVANJE OKUŽB

Nevarnost prenosa bolnišničnih okužb;
Opazovanje in ocena vbodnih mest, traheobronhialne
sluzi, ostalih izločkov;
Upoštevanje pravil asepse, higiena, izolacijski ukrepi,
odvzem kužnin in aplikacija antibiotične zaščite po
naročilu zdravnika.

Vir: (Kremžar in Špec Marn, 1998).

5.1 Vloga medicinske sestre pri vzdrževanju organov in tkiv
možnega mrtvega darovalca
Možganska smrt je medicinski, uzakonjen in kulturni koncept, ki je bil ustvarjen, da bi
zadovoljil potrebo, ustvarjeno z evolucijo medicinske tehnologije in prakse (Floden, 2011).
Pacient z diagnosticirano možgansko smrtjo je kot možen darovalec organov v enoti
intenzivne terapije obravnavan enako kot drugi, resno poškodovani, a še živi pacienti
(Barrios in Ramon, 2005).
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Skrb za možgansko mrtve osebe je definirana kot kompleksna aktivnost, izvajana s strani
multidisciplinarnih timov v enotah intenzivnih terapij. Delo medicinske sestre je treba še
posebej izpostaviti. Njihovo delo je bistvenega pomena pri nadzorovanju in uravnavanju
patofizioloških sprememb, ki so posledica možganske smrti. Hemodinamsko spremljajo
pacienta in zagotavljajo individualno in holistično zdravstveno nego. Uspešnost
transplantacije je tesno povezana s pravilnim vzdrževanjem možnega dajalca. Tuja literatura
navaja tudi pomembnost pri nudenju podpore družinskim članom umrlega (Cavalcante et al.,
2014).

5.1.1 Vzdrževanje respiratorne funkcije
Zaradi odpovedi dihalnega centra je mehansko predihavanje edini način vzdrževanja
primerne oksigenacije in predihanosti mrtve osebe.
Parametri optimalne respiracije so:


acidobazni status krvi mora biti med 7,35 in 7,45,



parcialni tlak O2 večji oziroma enak 100 mmHg oziroma 13,3 kPa,



parcialni tlak CO2 med 35 in 45 mmHg oziroma od 4,6 do 6,0 kPa,



nasičenost arterijske krvi s kisikom nad 99 % (Avsec Letonja in Zabavnik, 2003).

Medicinska sestra mora ves čas spremljati delovanje dihalnega aparata, prehodnost
endotrahealnega tubusa, napolnjenost orotrahealnega mešička in skrbeti za vzdrževanje
prehodnih dihalnih poti. S sterilno aspiracijo traheobronhialne sluzi se prepreči nastanek
atelektaz in pljučnice (Martines Sesma in Zabalza Ollo, 2001).

5.1.2 Vzdrževanje kardiovaskularne funkcije
Parametri, ki morajo biti doseženi za optimalno stanje pacientovih organov:


srčna frekvenca mora biti med 60 in 100 udarcev/minuto,



vrednost srednjega arterijskega pritiska mora biti enaka ali večja od 65 mmHg,



vrednost arterijskega sistoličnega pritiska mora biti optimalna za ustrezno perfuzijo
notranjih organov in znašati mora vsaj med 90 in 100 mmHg,



vrednost centralnega venskega pritiska mora biti od 6 do 10 mmHg (Murthy, 2009;
Frontera in Kalb, 2010).
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Najpomembnejši zaplet je razvoj hipotenzije. Medicinska sestra po naročilu zdravnika
nadomešča tekočine in energijske izgube z aplikacijo infuzijskih pripravkov in inotropnih
zdravil (Venkateswaran et al., 2010).

5.1.3 Vzdrževanje elektrolitskega ravnovesja in endokrine funkcije
Spremembe v delovanju endokrinih žlez se kažejo kot nekroza hipofize, preneha se izločanje
antidiuretskega (ADH) hormona, kar vodi v nastanek nevrogenega diabetes insipidusa.
Pojavita se poliurija in hipovolemija, ki lahko povzročita resne motnje elektrolitskega
ravnovesja kot sta hipokaliemija in hipernatriemija (Murthy, 2009).
Medicinska sestra po naročilu zdravnika izločeno tekočino nadomesti z infuzijskimi
pripravki. Pri urnih diurezah nad 200 ml/h, kjer stanja ni možno popraviti zgolj s tekočinsko
terapijo, se aplicira vazopresin ali desmopresin. Priporočljiva količina izločenega urina je od
1 do 3 ml/kg TT/uro (Avsec Letonja in Zabavnik, 2003; Todd et al., 2007).
Zaplet, ki lahko sledi je tudi hiperglikemija, ki nenadzorovana vodi v metabolično
ketoacidozo, hiperosmolarnost, poliurijo in dehidracijo. Naloga medicinske sestre je
kontrola krvnega sladkorja in vzdrževanje ustreznega nivoja glukoze (5,5–11 mmol/L) v
serumu s kontinuirano intravenozno aplikacijo inzulina (Martines Sesma in Zabalza Ollo,
2001).

5.1.4 Vzdrževanje termoregulacije
Možganska smrt privede do odpovedi termoregulacijskega centra kar vodi v progresivno
hipotermijo. Omenjeno stanje vpliva na poslabšanje srčne funkcije (bradikardija, plapolanje
preddvorov in prekatov), poslabšanje ledvične in jetrne funkcije. Temperatura možgansko
mrtvega darovalca mora biti višja od 35°C. Za vzdrževanje termoregulacije mora medicinska
sestra preprečiti dodatno izgubo toplote, kontinuirano meriti centralno temperaturo, pokriti
pacienta s pokrivali iz aluminija ali grelnimi blazinami, aplicirati infuzijske tekočine ogrete
na 37°C (Bugge, 2009).
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5.1.5 Preprečevanje okužb
Možgansko mrtve osebe so dovzetne za razne okužbe, ki lahko privedejo do sepse, ki je
kontraindikacija transplantaciji organov.
Vse intervencije, ki jih medicinska sestra izvaja pri možnem mrtvem darovalcu, morajo biti
strogo aseptične. Medicinska sestra je odgovorna tudi za preventivo preprečevanja okužb
zato po naročilu zdravnika sodeluje pri pripravi možnega mrtvega darovalca na rentgensko
slikanje pljuč in srca, odvzame aspirat iz sapnika, urinokulture ter hemokulture ob povišani
telesni temperaturi (Martines Sesma in Zabalza Ollo, 2001; Avsec Letonja in Zabavnik,
2003).

5.1.6 Skrb za roženice
Zaradi nenehne prisotnosti medicinske sestre ob pacientih in prav tako možnih mrtvih
darovalcih je skrb za roženično tkivo enostavnejša, saj je stanje lahko ves čas opazovano.
Priporočila narekujejo uporabo umetnih solz in antibiotičnih mazil, prav tako tudi uporabo
ledenih oblog, ki naj bi zmanjšale spremembe roženičnega tkiva (Avsec Letonja in
Zabavnik, 2003).

5.1.7 Vzdrževanje koagulacije
Zaradi sproščanja velikih količin tromboplastina, plazminogena in fibrolitičnih snovi v krvni
obtok pride do motenj koagulacije. Najresnejša grožnja je diseminirana intravaskularna
koagulacija (DIK). Vloga medicinske sestre je opazovanje stanja in pravočasno ugotavljanje
krvavitev. Po naročilu zdravnika mora aplicirati sveže zamrznjeno plazmo in druge krvne
pripravke (Martines Sesma in Zabalza Ollo, 2001).
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5.1.8 Parenteralna prehrana

Navsezadnje pa nikakor ne smemo pozabiti tudi na parenteralno prehrano. Telo s hrano
dobiva energijo, ki se hrani v organih, še posebno glikogen v jetrih, in je pomembna za
preživetje presajenega organa. Literatura navaja, da raztopine glukoze povečajo rezerve
glukoze v jetrih, prav tako pa so pomembni tudi antioksidanti, zato sta izrednega pomena
tudi vitamin C in E (Avsec Letonja in Zabavnik, 2003).
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6

DOŽIVLJANJE

ZDRAVSTVENIH

DELAVCEV

OB

VZDRŽEVANJU TKIV IN ORGANOV MOŽNEGA MRTVEGA
DAROVALCA

Zdravstvena nega je bila nedavno označena kot stroka v stalnem razvoju, ki je dosegla nova
obzorja in perspektive skozi strokovni razvoj in tehnologijo inovacij. Zdravstvena nega
spodbuja celostno in humano skrb ter je nepogrešljiv del zdravstvenega sistema. Več
poklicev v zdravstvu se šteje za stresne, saj njihovo okolje prispeva k telesni in duševni
utrujenosti delavcev, kar posledično vpliva na njihovo uspešnost. Strokovnjaki, ki se
ukvarjajo z zdravstveno oskrbo, se morajo večkrat prilagoditi tehnološkim novostim, ki
prispevajo h kakovosti izvajanja oskrbe. Bolnišnice so se izkazale kot okolje dovzetno na
stres, kar pa od strokovnjakov zahteva ozaveščenost in sposobnost prilagajanja ter
premagovanja le-tega (Guido et al., 2009).
Medicinske sestre in vsi zdravstveni delavci, ki delajo v intenzivnih terapijah imajo različna
prepričanja in poglede na religijo, filozofijo ter kulturna verovanja, s tem pa lahko vplivajo
na vsakodnevne aktivnosti, ki so povezane s svojci umrle osebe in prav tako s celotnim
procesom donacije in transplantacije (Cavalcante et al., 2014).

Z vidika medicine predstavlja oskrba darovalcev za zdravstveno osebje poseben izziv, kar
je ponekod marsikdaj posledica redkejšega srečevanja z darovalci. Postopki odkrivanja
možnih darovalcev in ustrezni strokovni pristop dobivata vse večji pomen tudi pri delu
negovalnega tima v intenzivnih terapijah. Po navedbah (Andrejč in sod., 2010) ima
strokovno znanje, izkušenost in osebna orientiranost do področja darovanja organov
odločilno vlogo pri zagotavljanju primernega pristopa in odnosa.
Osebje v intenzivnih terapijah mora razumeti, da je vzdrževanje možgansko mrtvih
darovalcev del skrbi za pacienta ob smrti. Edukacija in trening zdravstvenih delavcev v
intenzivnih enotah in ozaveščanje javnosti o pomenu darovanja in presajanja organov sta
ključni vlogi bolnišničnih koordinatorjev za darovanje. Z izobraževanjem mora zdravstveno
osebje sprejeti dejstvo, da mora biti vsak pacient po možganski smrti upoštevan kot
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potencialni darovalec organov (Andrejč, 2013). Gadžijev (2007) navaja: »Zelo pomembno
je zaupanje javnosti in nenazadnje tudi širšega zdravstvenega osebja v pošteno in visoko
etično delovanje zdravnikov, ki se ukvarjajo s presaditvami.«

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki negujejo pacienta, pri katerem je nastopila
možganska smrt, naj ne bi bili vključeni takoj za tem v zdravstveno nego pacienta –
prejemnika organa. Potrebni so dnevi ali celo tedni, da se preboli »čustveno vpletenost« v
smrt darovalca (Kodila, 2008).
Floden Berg, Forsberg, (2011) dodajajo na katerih področjih negovanja možgansko mrtve
osebe se medicinska sestra sooča z najtežjimi odločitvami. Na prvem mestu je vsekakor
disonanca med psihološkim razumevanjem smrti pacienta z diagnosticirano možgansko
smrtjo in njegovim nasprotujočim videzom živeče osebe.
Etični notranji konflikt medicinske sestre pri obravnavi možgansko mrtvega pacienta
velikokrat predstavlja njeno pojmovanje, dojemanje in sprejemanje koncepta možganske
smrti. Nekatere medicinske sestre dvomijo, da je to dokončna smrt pacienta in lahko
doživljajo močne frustracije, če čutijo, da jim okolje preprečuje delovanje v skladu z
osebnim prepričanjem. Tudi zdravstveni delavci, ki popolnoma razumejo in sprejemajo
možgansko smrt kot dokončno smrt človeka, težko zanemarijo znake življenja, ki nenehno
zasipavajo njihove čute pri zdravstveni obravnavi možgansko mrtve osebe (Pearson et al.,
2001).

6.1 Sodelovanje in delo s svojci
Pogovor s svojci je eden izmed najbolj kompleksnih korakov, saj vključuje etične, legalne
in emocionalne aspekte. Vedeti moramo, da ni nikakršnega protokola oziroma navodila, ki
bi mu lahko sledili pri pogovoru, saj je vsaka družina individuum, ki ima svoja prepričanja
in vrednote (Guido et al.,2009).

Pomembno je, da medicinska sestra razume prizadetost svojcev, saj je temu stresu
izpostavljena tudi sama. Sporočila, da nekdo čuti z nami in nam je tudi v dejanjih pripravljen
stati ob strani imajo spodbudni učinek. Prizadeti dobi občutek, da ni sam, odprejo pa se mu
lahko novi pogledi na krizo (Rakovec Felser, 2009).
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Medicinske sestre so zdravstveni delavci, ki so najbolj dosledno, intenzivno in obsežno
vpleteni v zdravstveno nego in skrb za možgansko mrtvo osebo in njegove svojce (Pearson
et al.,2001). Zdravstvena nega pacienta s potrjeno možgansko smrtjo je ena izmed najtežjih
nalog medicinske sestre. V takšni situaciji je zdravstvena nega še bolj kot ponavadi
usmerjena k posebnim potrebam svojcev. Svojci so v tem primeru izpostavljeni različnim
težkim, stresnim procesom kot je razumevanje možganske smrti in etičnim ter moralnim
dilemam ob odločitvi o darovanju organov. Odnos medicinske sestre s prizadeto družino je
specifična razsežnost intenzivne zdravstvene nege. V tem primeru ima medicinska sestra
vlogo psihologa, informatorja in podpornika (Coyle, 2000).
Medicinske sestre opisujejo, da skrb za pacientovo družino pomeni predvsem
zadovoljevanje njihovih potreb po informiranosti o diagnozi možganske smrti in o
resničnosti situacije – svojec je mrtev, čeprav izgleda živ zaradi umetno vzdrževanih vitalnih
funkcij (Pearson et al., 2001).

6.2 Negativna in pozitivna občutenja zdravstvenih delavcev
Razlogi za negativno doživljanje zdravstvenih delavcev v intenzivnih terapijah pri
vzdrževanju organov in tkiv možnega mrtvega darovalca so različni, glavna pa je razlika
med zdravljenjem in negovanjem živih pacientov ter možgansko mrtvih oseb.
Shabanzadeh et al. (2009) in Fenner et al. (2014) zato navajajo različna dojemanja darovanja
organov, donorstvo kot eksperiment, pomanjkanje teoretičnega znanja, katerega se ni
pridobilo na fakulteti niti kasneje v službenem okolju, pomanjkanje organiziranosti,
informacij in kriterijev za potencialne darovalce organov, stres svojcev ter premalo izkušenj
pri samem vzdrževanju možgansko mrtvih oseb. Floden in Forsberg (2009) temu dodajata
še dvom v diagnozo možganske smrti (dvom v smrt, dvom v pravilno postavitev diagnoze),
stres zaradi psihomotoričnega odziva (refleksov) možgansko mrtve osebe ter nelagodje ob
celotnem postopku, saj določeni zaposleni navajajo, da je njihova naloga skrb za žive in ne
za mrtve paciente. Naenkrat se pojavi ogromna količina dela, ki zajema pripravo in
vzdrževanje možnega mrtvega darovalca na odvzem. Dogaja se, da je medicinska sestra, ki
skrbi za možnega mrtvega darovalca, odgovorna tudi za vsaj še enega živega pacienta.
Medicinske sestre in zdravniki v enotah intenzivne terapije skrbijo za možnega mrtvega
29

darovalca vse do predaje operacijski ekipi v operacijskem bloku, kamor tudi sami možnega
darovalca transportirajo. Med zdravstvenimi delavci se lahko pojavijo občutki žalosti,
depresije, nemoči, strahu. Navedenim lahko botrujejo tudi slabost, motnje spanja, prebavne
motnje, pomanjkanje apetita (Guido et al., 2009; Salehi et al., 2013). Literatura navaja tudi,
da bi se nemalokrat zdravstveni delavci raje oddaljili od možgansko mrtve osebe, vendar
pomagajo sodelavcem v timu. Velikega pomena je krajši premor po transportu možnega
darovalca organov v operacijske prostore ter pogovor s sodelavci (Beckstrand Lindstrom,
2001).

Na drugi strani pa nikakor ne smemo zanemariti pozitivnih naravnanj do darovanja organov
in samega vzdrževanja možgansko mrtvih oseb. Darovanje organov je uspešen znanstveni
in tehnološki napredek, ki daje možnost, kjer posameznik lahko uspe kot profesionalec svoje
profesije. Darovanje je pozitivno, ker ustvarja možnost nadaljevanja življenja za prejemnika
(Floden in Forsberg, 2009; Meyer, Bjork Torrun, Eide, 2012). Pearson et al. (2001) navaja,
da so se tudi nekatere medicinske sestre po več soočenjih z možnimi mrtvimi darovalci
osredotočile na pozitivna dejstva, da je lahko z dotično smrtjo rešeno eno, dva ali pa celo
več življenj.
Koncept, da so organi živi, oseba pa mrtva, zahteva nepošteno fragmentirano obravnavo
človeka, kar je v popolnem nasprotju definicije zdravstvene nege, katere osnovna lastnost je
celostna obravnava pacienta iz vseh vidikov (White, 2003). V takšnem primeru morajo
medicinske sestre potlačiti predsodke ali vprašanja o dokončni smrti možgansko mrtve
osebe. Dokler je človeška koža rožnata in topla na dotik, njegovo srce bije in pacient diha,
so ga dolžne negovati kot vsakega drugega živega pacienta (Edwards in Forbes, 2003).

6.3 Stres na delovnem mestu zdravstvenih delavcev
Izraz stres izhaja iz angleščine (angl. stress) in pomeni pritisk, obremenitev in napetost.
Velika večina ljudi, ki se ukvarja z raziskovanjem stresa, ga prevaja kot obremenitev in pri
tem misli predvsem na psihično obremenitev. Danes je stres opredeljen kot odziv organizma
na vsak stresogeni dejavnik. Podaljšano stanje distresa (negativnega stresa) se lahko izrazi
kot biološki odziv in zajame celo telo, ne samo dušo (Starc, 2007; Tušak in Masten, 2008).
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Zdravnike in zaposlene v drugih poklicih medicinskega sektorja lahko z ozirom na njihovo
obremenitev obravnavamo pod nekaterimi skupnimi vidiki, ker si delijo številne podobne
dejavnosti in izkušnje: srečujejo se z življenjem in smrtjo, delajo v izmenah, občutijo upanje,
nemoč in še veliko (Bilban in sod., 2007; Fengler, 2007). Stresni odziv se pogosto začne s
čustvi stiske, vznemirjenosti, nemoči, neobvladovanja situacije, grozeče nevarnosti.
Omenjenim neprijetnim čustvom pa kmalu sledi telesni odziv, ki ga najprej opazimo kot
pospešeno bitje srca, potenje, pogosto tudi tresavico, slabost, vrtoglavico (Ihan in Simončič
Vidrih, 2005).

Ob opisovanju stresa nikakor ne smemo pozabiti omeniti tudi pozitivnega stresa, ki mu
pravimo eustres. Občutje eustresa prevlada, kadar so sposobnosti za obvladovanje večje od
zahtev. V takšnem stanju se posamezniki počutijo sposobni obvladovati zahteve, zaupajo
vase in so kos oviram. Takrat se pojavi želja po novih izzivih in zanimivih nalogah (Tušak
in Masten, 2008).
Dejavniki, ki povzročajo stres zdravstvenih delavcev na delovnem mestu:


delovne razmere (izmensko delo, delovni čas, konflikti…),



odnosi na delovnem mestu (kakovost odnosov z ljudmi na enakovrednih,
nadrejenih in podrejenih položajih …),



spopadi med vlogami (nezadostno definiranje vloge, funkcije, pričakovanja,
dolžnosti);



organizacijska struktura in vzdušje,



odnos do dela,



poklicni razvoj,



narava dela,



soočanje z umiranjem in smrtjo,



nesporazumi s sodelavci,



pomanjkanje podpore sodelavcev (Jerčič in Kersnič, 2004).

Vsi omenjeni dejavniki lahko zdravstvene delavce vodijo v sindrom izgorelosti »burnout
sindrom«, ki ga opredelimo kot psihofizično in čustveno izčrpanost. Sindrom izgorelosti je
kumulativni proces, ki se razvija postopoma v daljšem časovnem obdobju (Bilban in sod.,
2007).
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Če izpostavimo dva osnovna poklica v zdravstvu, lahko zaključimo, da se pojav izgorevanja
pri zdravnikih v praksi običajno kaže kot mehanistično in brezosebno ravnanje s pacienti,
drugače pa je pri negovalnem osebju. Pri njih lahko pričakujemo, da bodo pozabljivi,
neorganizirani, hitreje vznemirjeni, hitreje utrudljivi (Černelič Bizjak, 2008). Pojavlja se
utrujenost in splošna izčrpanost. Od somatskih simptomov so prisotni glavoboli, mišična
napetost v ramenih in vratu, bolečine v križu, spremembe v prehrambnih navadah in teži ter
težave pri spanju (Magnusson in Gooding, 2000). Telesni simptomi pa se kažejo kot slabo
počutje, glavoboli, nespečnost, večja obolevnost, pogosti prehladi, težave ali motnje na
področju spolnosti, težave s prebavo, povišan krvni tlak, krvni sladkor in holesterol. Druga
komponenta je čustvena izčrpanost, ki se izraža kot nemoč ali brezup, občutek tesnobe ob
novih obremenitvah na delovnem mestu, ravnodušnost, zavračanje pomoči s strani
sodelavcev, izguba smisla za humor, nesposobnost izražanja čustvenih vsebin, brezoseben,
prezirljiv in nanašalen odnos do znancev in sodelavcev (Zeljič et al., 2006).

Fengler (2007) je nastanek sindroma izgorevanja ponazoril v desetih korakih:
1. prijaznost in idealizem,
2. prevelike zahteve,
3. zmanjšanje prijaznosti,
4. občutki krivde zaradi zmanjšane prijaznosti,
5. povečani napori, da bi bili marljivi in prijazni,
6. občutek neuspešnosti,
7. občutek nemoči,
8. občutek brezupa,
9. izčrpanost, odpor do pacientov, apatija,
10. izgorelost.
Zaposleni v zdravstvu se morajo naučiti obvladovati stres in s tem posledično izgorelost.
Pomembno je, da se naučijo in držijo pravilnega razporejanja časa, določitev prioritet,
razporejanje odgovornosti, aktivno preživljajo prosti čas, so fizično aktivni, meditirajo in
dosti počivajo (Looker in Gregson 1993, Žunec, 2004; Treven, 2005; Cecić Erpić, 2007).
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7 EMPIRIČNI DEL

V poglavju so predstavljene raziskovalne metode in strategije, izbor in oblikovanje merilnih
inštrumentov, opisana so potrebna soglasja za izvedbo anketnih vprašalnikov, opredeljena
je raziskovana skupina in vzorec, razloženo pa je tudi zbiranje ter obdelava podatkov.
Predstavljeno je tudi testiranje anketnega vprašalnika ter preverjanje veljavnosti in
zanesljivosti le-tega.

7.1 Izbor raziskovalne metode in raziskovalne strategije
Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je
uporabljena deskriptivna metoda dela s študijem domače in tuje strokovne literature, ki je
bila iskana v univerzitetnih knjižnicah in v specializiranih bazah Medline, EBSCOhost,
ScienceDirect, PubMed, Nejm.org, UpToDate.com.
Za iskanje literature je bil uporabljen tudi spletni brskalnik Google učenjak. Pri omenjenem
iskanju so uporabljene ključne besede: možganska smrt, brain death, transplantacije,
eksplantacije, donorstvo, donor program, brain dead organ donor, Slovenija Transplant,
psihološko doživljanje zdravstvenih delavcev. Pri pregledanih enotah sta bila upoštevana
aktualnost in čas.
V empiričnem delu, kjer smo na osnovi zastavljenih teoretičnih izhodišč pripravili raziskavo,
s katero smo poskušali potrditi ali ovreči zastavljene hipoteze, smo uporabili kombinacijo
kvantitativne in kvalitativne metode dela ter statistične metode obdelave podatkov. Kot
instrument raziskave o doživljanju zdravstvenih delavcev ob vzdrževanju mrtvega darovalca
v enoti intenzivne terapije smo uporabili anketni vprašalnik, ki vsebuje 28 vprašanj (priloga
5). Raziskava je bila obogatena s kvalitativnim raziskovanjem (Strauss 1995; Bowling,
2002) s pomočjo polstrukturiranega intervjuja. Intervju je bil izveden s štirimi anketiranci,
ki so predhodno izpolnili anketni vprašalnik. Tovrstna kombinacija je pripomogla k
pridobitvi celostne slike o obravnavani problematiki. Intervju je vseboval pet sklopov v
naprej pripravljenih vprašanj (priloga 6), povzetih po Sorensen in Bogh L (2013) ter Salehi
et al., (2013).
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7.2 Oblikovanje anketnega vprašalnika
Anketni vprašalnik sestoji iz 28 vprašanj, ki se delijo na zaprta vprašanja (vprašanja od 1 do
8, od 10 do 12, 14, 19, 21, 22, od 24 do 27), odprta (13. vprašanje) in sestavljena vprašanja
(vprašanja 9, od 15 do 18, 20, 23, 28).
Vprašalnik je razdeljen na šest delov. V uvodu je napisan nagovor, v katerem so
anketirancem predstavljena avtorica, vsebina ter področje raziskave. V prvem delu
vprašalnika (vprašanja od 1 do 4) smo od anketirancev pridobili demografske podatke, in
sicer, starost, spol, raven izobrazbe, delovno dobo v zdravstvu. Temu sledi prvi sklop trditev
(5. vprašanje), ki se nanašajo na posameznikovo ožje delovno okolje. V nadaljevanju sledi
drugi sklop vprašanj (vprašanja od 6 do 10) na temo darovanja organov, tretji sklop se nanaša
na same občutke in delo z mrtvim darovalcem (vprašanja od 11 do 25), predzadnji sklop
anketiranca sprašuje o možnih razbremenitvah po delu (vprašanje 26 in 27). Zadnje
vprašanje (28) pa se dotakne še področja srečanja s svojci. Za vprašanja s številčno oznako
5, 15, 23 in 25 smo uporabili validiran instrument avtorjev: Goldberg, 1972; Carver, Scheier,
Weintraub, 1980; Mooney, 2002, Croxson 2005. Glede na to, da smo uporabili tudi odprta
in sestavljena vprašanja za katere smo odgovore zbrali v obliki besedil, smo uporabili
metodo za urejanje atributivnih spremenljivk. Anketni vprašalnik smo nekoliko spremenili
in ga prilagodili slovenskim razmeram. Vprašanja številka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 in 28 smo oblikovali samostojno.

7. 3 Testiranje anketnega vprašalnika
Modificiran in prilagojen merilni inštrument smo preverili s pomočjo pilotne študije na
vzorcu dvajsetih anketirancev na ONIT. Pilotna študija je bila izvedena v obdobju od 8. do
22. septembra 2014. Anketiranci so izpolnjevali vprašalnike v času službe v treh izmenah.
Zanesljivost in veljavnost anketnega vprašalnika smo preverili s pomočjo merjenja notranje
konzistentnosti oziroma s Cronbachovim alfa koeficientom. Vrednost Cronbachov alfa za
5. vprašanje (sklop trditev) tj. posameznikovo ožje delovno okolje je bil sprejemljiv (α =
0,75). Slednji je bil za vprašanje 24. (sklop trditev) tj. načinu spoprijemanja s stresom (α =
0,69) prav tako sprejemljiv (tabela 3).
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Tabela 3. Vrednost Cronbachov alfa
Spremenljivka

Rezultat Cronbachove alfe (α)

Posameznikovo ožje delovno okolje

(α = 0,75)

Način spoprijemanja s stresom

(α = 0,69)

Vir: Urbič, 2015.

Pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov anketiranci niso imeli večjih težav, vprašanja so bila
razumljiva, povprečni čas reševanja vprašalnika je bil pet do deset minut, odvisno od
motečih dejavnikov (potrebe pacientov, alarmi, priprava in aplikacija terapije).

7.4 Opis vzorca raziskovane skupine in potek anketiranja
Anketne vprašalnike smo razdelili med zdravstvene delavce (zdravstvene tehnike,
diplomirane

medicinske

sestre/zdravstvenike

in

zdravnike)

na

dveh

oddelkih

Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC) – Klinični oddelek za anesteziologijo in
intenzivno terapijo operativnih strok, Oddelek za intenzivno terapijo (v nadaljevanju CIT)
ter Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo (v
nadaljevanju ONIT). V anketiranje smo zajeli tiste zaposlene, ki so bili v tem obdobju
prisotni na delovnem mestu, nismo pa zajeli tistih, ki so bili odsotni zaradi različnih razlogov
(bolniške ali porodniške odsotnosti, letni dopusti). Pred izvedbo anketiranja smo pridobili
pisna soglasja vodstva omenjenih kliničnih oddelkov (prilogi 2 in 3).
V raziskavo je bila sprva zajeta tudi bolnišnica Murska Sobota, Oddelek za perioperativno
medicino. Vendar na prošnje za sodelovanje in poslane anketne vprašalnike nismo prejeli
odgovora. Na oddelkih, kjer smo pridobili soglasje, smo razdelili 100 anketnih vprašalnikov.
V CIT smo razdelili 60 anketnih vprašalnikov, v ONIT pa 40. Realizacija vzorca je bila 75
%.
Anketni vprašalniki so bili razdeljeni na omenjena klinična oddelka UKC Ljubljana,
natančneje izročeni so bili glavnim medicinskim sestram oddelkov, ki so vprašalnike
razdelile med zaposlene. V sobah glavnih medicinskih sester sta se nahajali škatli kamor so
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zaposleni anketne vprašalnike vrnili. Vsem anketirancem smo zagotovili anonimnost, s
čimer smo povečali verodostojnost pridobljenih odgovorov, prav tako pa smo jim ponudili
možnost, da sodelovanje v raziskavi odklonijo. Zbrane odgovore smo uporabili zgolj v
namen nastanka magistrskega dela.

7.4.1. Oblikovanje polstrukturiranega intervjuja
Pri oblikovanju vprašanj in samem zaporedju le-teh so bila upoštevana metodološka
izhodišča raziskave in cilji intervjujev. Cilj je bil poglobiti raziskavo in pridobiti celostno
sliko o problematiki doživljanja zdravstvenih delavcev ob vzdrževanju možgansko mrtve
osebe v enoti intenzivne terapije. Glede na to so se vprašanja nanašala na anketni vprašalnik,
ki so ga intervjuvanci predhodno že rešili. Intervju je razdeljen na pet delov, ki skupno
vsebujejo osem vprašanj. Vprašanja 1, 2 in 3 so povzeta po Sorensen in Bogh (2013), 4. in
5. sklop vprašanj pa po Salehi et al., (2013).

7.4.2 Izvedba intervjujev in zbiranje podatkov
Vzorčenje za izvedbo intervjuja je potekalo po naslednji shemi. Vsak dan smo intervjuvali
enega zdravstvenega delavca, ki je bil v tem terminu/dnevu v službi in prvi po abecednem
vrstnem redu. Intervjuje smo opravili s štirimi zaposlenimi, katerim intervjuja predhodno
nismo najavili. Intervjuvane so bile dve diplomirani medicinski sestri, srednja medicinska
sestra ter magistra zdravstvene nege. Na začetku smo jih spomnili na obravnavano tematiko,
jim povedali, da bo intervju sneman ter jih prosili naj odgovarjajo kakor v tistem trenutku
čutijo in mislijo. Opozorili smo jih tudi na to, če na kakšno vprašanje ne želijo odgovoriti
imajo vedno možnost odklonitve.
Intervjuvali smo v času desetih dni. Vsi naprošeni za sodelovanje so nanj pristali in
odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. Za izvedbo intervjuja smo zagotovili miren prostor,
da se je intervjuvanec lahko v miru poglobil v pogovor brez skrbi za pacienta. Srečanja so
potekala v dopoldanskem in popoldanskem času. Najkrajši čas intervjuja je znašal 5 minut,
najdaljši pa 22 minut, kar v povprečju pomeni 9 minut za en intervju. Pogovore smo posneli
na diktafon ter jih shranili kot 3GPP datoteke na tablični računalnik.
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Predmet analize so bili dobesedni prepisi (transkripti) intervjujev v skupnem obsegu 14
tipkanih formata A4 strani. Besedilo smo najprej razčlenili na sestavne dele, da smo dobili
enote kodiranja, ki so bile v našem primeru fraze, stavki, misli. Izbrali smo prosto
pripisovanje pojmov oziroma odprto kodiranje.
Podatke smo analizirali s kvalitativno metodo analize vsebine1, s katero kategoriziramo
besedne podatke (Graneheim in Lundman, 2004).
Rezultati dajejo splošen vpogled v dojemanje intervjuvancev o možganski smrti in darovanju
organov ter olajšajo odločitev glede ocen postavljenih hipotez. Analizirani podatki kažejo
na specifična področja, ki dajejo dobro izhodišče za nadaljnjo razpravo in interpretacijo.
Raziskava je potekala od 1. oktobra do 20. decembra 2014, anketiranje je potekalo med
delovnim časom v treh izmenah dela v enotah intenzivnih terapij.

7.5 Obdelava podatkov
Po zaključku raziskave ni bilo potrebe po izločitvi nobenega od anketnih vprašalnikov. V
raziskavi je bilo tako vključenih 75 anketnih vprašalnikov, ki so bili ustrezno izpolnjeni, kar
predstavlja 75 % vseh razdeljenih vprašalnikov.
Kvalitativne podatke smo vnašali v bazo Excel ter jih na tak način pripravili za uvoz v
računalniški program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 17.0., kjer smo izvedli
statistično analizo.
Pri statistični analizi zaprtih vprašanj smo uporabili naslednje metode in kazalnike:
Pearsonov koeficient korelacije, Spearmanov koeficient rang korelacije, linearna regresija
(metoda najmanjših kvadratov), statistično testiranje domneve o enakosti povprečij in
statistično testiranje domneve o deležu.

Metoda se uporablja za sistematično klasificiranje neurejenega izkustvenega gradiva, ki se lahko nanaša na
pojav, lastnost ali proces. Iz besedila oblikujemo pojme in kode, nato jih kategoriziramo in med seboj
povežemo (Habjanič, 2008).
1
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8 REZULTATI
Pridobljeni podatki iz anketnih vprašalnikov ter intervjujev so v tem delu naloge analizirani
in grafično prikazani s pomočjo grafov.
Najprej so predstavljeni rezultati vprašanj anketnega vprašalnika, ki si sledijo v enakem
zaporedju kakor v vprašalniku.

8.1 Demografske značilnosti

Graf 1: Starost anketirancev (n = 75).
Več kot 50 let

6,7%

Od 31 do 50 let

56,0%

od 18 do 30 let

37,3%

Izmed vseh anketiranih je bila več kot polovica starih med 31 in 50 let (56 %, n = 42), temu
so sledili anketiranci, stari od 18 do 30 let (37,3 %, n=28), le 5 (6,7 %) pa je bilo starih več
kot 50 let (graf 1).
Graf 2: Spol anketirancev (n = 75).

Moški

ženska

24,0%

76,0%

Vzorec anketirancev je predstavljal večji del žensk (76 %, n = 57) in nekaj manjši delež
moških (24 %, n = 18) (graf 2).
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Graf 3: Dosežena formalna izobrazba (n = 75).
Specializacija/znanstveni
magisterij/doktorat
Univerzitetna izobrazba ali izobrazba 2.
bolonjske stopnje
Visoko šolska ali izobrazba 1. bolonjske
stopnje

14,7%
9,3%
57,3%

Srednje šolska poklicna izobrazba

18,7%

Dobra polovica anketirancev (57,3 %, n = 43) je imela visokošolsko ali izobrazbo 1.
bolonjske stopnje, sledila je srednja poklicna izobrazba (18,7 %, n = 14), kmalu za njo
specializacija oziroma znanstveni magisterij/doktorat (14,7 %, n = 11) ter na zadnjem mestu
univerzitetna izobrazba ali izobrazba 2. bolonjske stopnje (9,3 %, n = 7) (graf 3).

Graf 4: Razdelitev anketirancev glede na profil dela (n = 75).
Medicinska
sestra/zdravstveni…
Zdravnik/-ca

78,7%

21,3%

Večina anketirancev je opravljala delo medicinske sestre oziroma zdravstvenega tehnika
(78,7 %, n = 59), medtem ko je preostanek anketirancev opravljal delo zdravnika oz.
zdravnice (21, 3%, n = 16) (graf 4). Ker smo celoten vzorec poenostavili, smo prikazali
frekvenco zdravnikov, medicinskih sester oziroma zdravstvenih tehnikov. V analizi nismo
vzorec stratificirali, saj smo želeli pridobiti enotno stališče do obravnavane teme.
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Graf 5: Delovna doba v zdravstvu (n = 75).

Več kot 20 let

18,7%

Od 2 do 20 let

Manj kot 2 leti

81,3%

27,0%

p= 0,000; x2= 72,240

Izmed vseh anketiranih jih 59 (78,7 %) dela v zdravstvu med 2 in 20 leti, 14 (18,7 %) več
kot 20 let, manj kot 2 leti pa le 2 (2,7 %) (graf 5).

8.2 Ožje delovno okolje
Pri sklopu trditev, ki se nanašajo na vir delovnega stresa, so anketiranci izbirali med petimi
stopnjami strinjanja s trditvami. 1 je pomenilo popolnoma ne velja, 2 delno ne velja, 3 niti
velja niti ne velja, 4 delno velja, 5 popolnoma velja. Stališča o dejavnikih, ki lahko v
določenem trenutku oziroma obdobju predstavljajo vir delovnega stresa, smo zbrali v grafu
številka 6.
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Graf 6: Stališča o dejavnikih, ki lahko v določenem trenutku oziroma obdobju predstavljajo vir delovnega stresa (1 – popolnoma ne velja, 5 – popolnoma velja).
6,8%

16,0%

20,3%

13,5%

12,0%

10,7%

24,3%
13,3%

5,3%

2,7%

9,3%

12,2%

43,2%

41,3%

28,0%

24,0%
37,3%
34,7%

36,5%

29,7%

1

26,7%

28,0%
28,0%

40,0%

12,0%

34,7%
20,0%

10,8%
8,1%

37,8%
29,7%

30,7%

8,1%
Imam ravno
dovolj dela

32,0%

22,7%

17,6%

18,7%

29,7%

29,3%

16,0%
20,0%

8,0%

30,7%

10,7%

36,5%

4,0%

36,0%
25,3%

41,9%

13,5%

18,7%

17,6%
25,7%

16,0%

13,5%

17,3%

17,6%

12,0%

2,7%

Imam dovolj Upravljam delo, Vodim in/ali
Svoje delo Zadovoljen sem Moja osebna Srečujem se z V timu je na Prejmem dovolj Ne počutim se
moči in vpliva ki ne presega nadziram delo nosim domov z višino plačila prepričanja so adekvatnim
razpolago
spodbude s
podcenjeno
mojih
drugih ljudi
skladna z
vodenjem in
dovolj
strani
zmožnosti
organizacijskimi podporo s posvetovanja in nadrejenih
strani
komunikacije
nadrejenih

2
Legenda:

3

4

popolnoma ne velja

5
delno ne velja

6

7
niti velja niti ne velja

8

9
delno velja

10
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13,3%
9,3%

8,0%

Sprejemam Nimam osebnih
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odločitve
drugimi

12

13

popolnoma velja
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Anketiranci so se opredelili na vprašanje »Dejavniki, ki lahko v določenem trenutku oziroma
obdobju predstavljajo vir delovnega stresa« na sledeči način: o zadostni količini dela se jih
ni moglo opredeliti 36,5 % (n = 27), o zadostni količini moči in vpliva, 41,9 % (n=31), o
delu in zmožnostih pa 36,5 % (n = 27). Na četrto trditev o vodenju in nadziranju dela drugih
jih je 40 % (n = 30) odgovorilo popolnoma ne velja, le 16 % (n = 12) pa se jih je s trditvijo
popolnoma strinjalo. Dvanajst odstotkov (n = 9) se jih je popolnoma strinjalo, da nosijo svoje
delo domov, medtem ko jih je kar 30,7 % (n = 23) trditev popolnoma zanikalo. Glede
zadovoljstva z višino plačila se jih 34,7 % (n = 26) popolnoma ni strinjalo, 25,3 % (n = 19)
se jih ni opredelilo niti za niti za ne, le 5,3 % (n = 4) pa se jih je popolnoma strinjalo s
trditvijo. Na sedmo, osmo in deveto trditev je bilo zopet podanih največ odgovorov, ki se
skrivajo pod številko 3 ter nam povedo, da se jih skoraj 30 %, natančneje 29,3 % (n = 22),
niti strinja niti ne strinja s skladnostjo med osebnimi in organizacijskimi prepričanji, 43,2 %
se ne opredeli glede adekvatnega vodenja, medtem ko odgovora pod številko 5 pri
adekvatnem vodenju ne obkroži nihče. Deseta trditev s 37,8 % (n = 28) prikazuje, da
anketirani ne prejmejo dovolj spodbude s strani nadrejenih. V večini se anketirani ne
počutijo podcenjene (38,7 %, n = 29). Več kot polovica (50,7 %, n =3 8) se jih delno oziroma
popolnoma strinja s trditvijo o sprejemanju pomembnih odločitev.
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V nadaljevanju so prikazane statistično značilne korelacije med podvprašanji pri anketnem
vprašalniku številka 5 (slika 1).

Slika 1: Prikaz povezav med trditvami 5. vprašanja (p= 0,05)
Večina statistično značilnih korelacij med podvprašanji pri anketnem vprašanju št. 5, ki se
nanaša na vire delovnega stresa, je šibke narave. Vse prikazane povezave so pozitivne in
linearne (priloga 7). Izpostavili pa bomo najmočnejše povezave:


S9 in S10 (r = 0,690) – zdravstveni delavci, ki čutijo, da je v timu na razpolago dovolj
posvetovanj in komunikacije, menijo, da prejmejo dovolj spodbude s strani
nadrejenih in obratno.
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S8 in S10 (r = 0,673) – zdravstveni delavci, ki sprejmejo dovolj spodbude s strani
nadrejenih, menijo, da se srečujejo s primernim vodenjem ter imajo podporo
nadrejenih in obratno.



S8 in S9 (r = 0,584) –zdravstveni delavci, ki čutijo, da je v timu na razpolago dovolj
posvetovanj in komunikacije, menijo, da se srečujejo s primernim vodenjem ter
imajo podporo nadrejenih in obratno.



S6 in S9 (r = 0,480) – menimo, da zadovoljstvo z višino plačila in stopnja
komunikacije v timu nista povezani.



S7 in S8 (r = 0,431) – zdravstveni delavci, katerih osebna prepričanja se skladajo z
organizacijskimi, menijo, da se srečujejo s primernim vodenjem ter imajo podporo
nadrejenih in obratno.



S10 in S11 (r = 0,429) – zdravstveni delavci, ki prejmejo dovolj spodbude s strani
nadrejenih, se ne počutijo podcenjene in obratno.

Pri prikazu smo uporabili le povezave, ki so statistično značilne (p ≤ 0,05) in katerih
Pearsonov koeficient korelacije v absolutnem smislu znaša več kot 0,2 (oziroma manj kot 0,2), saj uveljavljene interpretacijske lestvice določajo, da Pearsonov koeficient pod 0,2 v
absolutnem smislu nakazuje na neznatno povezanost.

8.3 Darovanje organov
Graf 7: Število možgansko mrtvih darovalcev v času zaposlitve anketiranca (n= 75).

Več kot 15

Od 1 do 15

54,7%

45,3%

p= 0,419; x2= 0,653

Izmed 75 anketiranih se jih je dobra polovica (54,7 %) srečala z več kot 15 možgansko
mrtvimi darovalci, 34 (45,3 %) pa se jih je srečalo z med 1 ali 15 mrtvimi darovalci. Nihče
izmed anketirancev ni tak, da se z mrtvim darovalcem še ne bi bil srečal (Graf 7).
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Graf 8: Stališča o predsodkih glede darovanja organov (n = 75).
Ne vem

25,3%

Ne, podpiram odločitev
darovanja organov

53,3%

Da, sem proti darovanju
organov

21,3%

p= 0,001; x2= 13,680

Vprašanje glede predsodkov pri darovanju organov so pokazali sledečo razdelitev: dobra
polovica anketiranih (53,3 %,n = 40) nima predsodkov glede darovanja organov in podpira
odločitev za darovanje, 21,3 % (n = 16) je striktno proti darovanju, kar 25,3 % (n = 19) pa
je ostalo neopredeljenih (graf 8).
Graf 9: Stališče do pripravljenosti za darovanje organov (n = 75).
Ne vem

25,3%

Ne

34,7%

Da

40,0%

p= 0,289; x2= 2480

40 % (n = 30) anketiranih je pripravljenih darovati organe v primeru smrti, 34, 7% (n = 26)
je proti, 25,3 % (n = 19) anketiranih pa se zopet ni opredelila in je svoje mnenje izrazila z
odgovorom »ne vem« (graf 9).

Graf 10: Razlogi za negativen odgovor na vprašanje o darovanju (n = 75).
Drugo

29,2%

Izrecno nasprotujem posmrtnemu…
Verski razlogi
S strahom razmišljam o svoji smrti

58,3%
8,3%
4,2%

p= 0,001; x2= 117,667

Na prejšnje vprašanje o pripravljenosti darovanja organov se je nanašalo vprašanje, ki je
anketirane spraševalo o razlogih proti darovanju. Krepka polovica vseh, ki so odgovorili na
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prejšnje vprašanje, da nasprotujejo darovanju organov je z 58,3 % (n = 14) potrditvijo
odgovorilo, da izrecno nasprotujejo posmrtnemu odvzemu organov, z verskimi razlogi proti
se jih je opredelilo 8,3 % (n = 2), 4,2 % (n = 1) jih je priznalo, da s strahom razmišljajo o
svoji smrti 29,2 % (n = 7) pa jih je obkrožila odgovor »drugo« in navedla pisne odgovore.
Pod drugo smo zasledili odnos do darovalec (7x), »krokarski odnos« do pacienta oziroma
darovalca, delo na tovarniški ravni, neprimeren odnos sodelavcev do možgansko mrtve
osebe, razlika v delu pred potrditvijo možganske smrti in po njej (graf 10).
Graf 11: Stališče do soglasja za odvzem organov umrlemu bližnjemu sorodniku (n = 75).
Ne vem

36,5%

Ne

32,4%

Da

31,1%

p= 0,839; x2= 0,351

Soglasje za odvzem organov svojcem bi odobrilo le 31,1 % (n = 23) anketirancev, 32,4 %
(n = 24) se z odvzemom ne bi strinjalo, kar 36,5 % (n = 27) pa jih je ostalo neodločenih
oziroma ne vedo, kako bi odreagirali v omenjeni situaciji (graf 11).

8.4 Delo z možnim možgansko mrtvim darovalcem
Graf 12: Odzivi na novo odkritega možnega mrtvega darovalca v enoti intenzivne terapije
(n = 75).

Me je »strah«, ker se bom ponovno srečal/a
s smrtjo in žalujočimi svojci
Sem jezen/žalosten, ker sem zopet pri
pacientu, ki je potencialni možgansko…
Postavljam dodatna vprašanja
Delam nemoteno naprej

34,7%
12,0%
30,7%
56,0%

Pri vprašanju z več možnimi odgovori ne navajamo p in x2 vrednosti, saj statistični program gleda vsak možen
odgovor kot svojo spremenljivko, tako da ne moremo testirati hipoteze enake verjetnosti porazdelitve
odgovorov, saj ta test predvideva eno spremenljivko.
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Odzivi zaposlenih v enotah intenzivnih terapij na seznanitev, da je pri nekomu potrjena
možganska smrt in da je le–ta postal možni mrtvi darovalec so različni. Kar 56 % (n = 42)
anketiranih jih dela nemoteno naprej, 34,7 % (n = 26) jih je strah, ker se bodo ponovno
srečali s smrtjo in žalujočimi svojci, tik za njimi je 30,7 % (n = 23) takih, ki nadrejenim ali
sodelavcem postavljajo dodatna vprašanja v zvezi z oskrbo možgansko mrtvega darovalca.
Preostanek 12 % (n = 9) pa jih je jeznih oziroma žalostnih, ker bodo zopet delali z možgansko
mrtvo osebo (graf 12).
Graf 13: Ocena počutja ob delu z možgansko mrtvim darovalcem (1 pomeni sproščeno, 10
obremenilno in stresno) (n = 75).

52,0%
25,3%
22,7%
Pod 5

5 in 6

7 ali več

p= 0,000; x2= 32,600

Pri dvanajstem vprašanju smo anketirance prosili, naj na lestvici od 1 do 10 (1 pomeni
sproščeno, 10 obremenilno in stresno) ocenijo počutje ob delu z možgansko mrtvim
darovalcem. Več kot polovica anketiranih (52 %, n = 39), jih je obkrožila 7 ali več, 25,3 %
(n = 19) se jih je ustavila pri številkah 5 in 6, pod 5 pa jih je obkrožilo 22,7 % (n = 17) (graf
13).
Vprašanje 13:» Kaj vas pri delu z možgansko mrtvim darovalcem najbolj izčrpa?«
Na 13. vprašanje odprtega tipa so anketiranci podali različne odgovore. Smiselno smo jih
združili v skupine in jih predstavili v tabeli 4.
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Tabela 4: Skupine odgovorov na vprašanje o izčrpanosti pri delu z možgansko mrtvim
darovalcem.
VPRAŠANJE
KODA
ODGOVORI

»Kaj vas pri delu z možgansko mrtvim darovalcem najbolj izčrpa?«

NEGATIVNA
STALIŠČA
PRISOTNOST IN
BOLEČINA SVOJCEV

»Prisotnost svojcev in njihovo žalovanje.«
(30x ponovitev odgovora)
Sodelovanje s svojci in komunikacija z
njimi. (10x ponovitev odgovora)
»Izčrpa me seznaniti svojce, da je njihov
sorodnik mrtev, to ni nikoli lahko. Mislim,
da, ko ti to postane lahko, si slab.«
»Najtežja mi je komunikacija in
sodelovanje s svojci, za to nimam dovolj
znanja.«
»Najbolj, kar me izčrpa, je situacija med
svojci in mrtvo osebo, v bistvu
poslavljanje svojcev. Trpljenje svojcev.«

ODNOS
ZDRAVSTVENIH
DELAVCEV

»S pacientom se ne ravna več kot s
človekom, ampak kot s predmetom.«
»…, da se možgansko mrtvo osebo
obravnava kot truplo.«
» odnos osebja iz Slovenije Transplanta
…«
» … občutek, kot da se gre vse okrog
trgovanja z organi … »
» … sodelovanje z »brezčutnimi«
zaposlenimi v sistemu …«

STAROST IN
ŽIVLJENJSKE
ZGODBE

»Starost
darovalca.«(6x
ponovitev
odgovora)
»Zgodbe pacientov, kako je do smrti prišlo
…«
»Najbolj me izčrpa, če je darovalec mlajši,
oziroma da starši izgubijo otročka …«
»Če je bil pacient sprejet nesediran in sem
z njim prej komunicirala.«
»Sama
sebi
postavljam
dodatna
vprašanja.«

Vir: Urbič, 2015a.
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Tabela 4. 4a: Skupine odgovorov na vprašanje o izčrpanosti pri delu z možgansko mrtvim
darovalcem.
VPRAŠANJE
KODA
ODGOVORI

»Kaj vas pri delu z možgansko mrtvim darovalcem najbolj izčrpa?«

NEGATIVNA
STALIŠČA
DODATNE DELOVNE
OBREMENITVE
»Dodatne preiskave.« (6x ponovitev
odgovora)
»Vzdrževanje življenjskih funkcij do
transporta do operacijske dvorane.« (6x
ponovitev odgovora)
»Transporti do operacijske dvorane,
prevelik obseg dela.« (4x ponovitev
odgovora)
»Preveč administrativnega dela.« (3x
ponovitev odgovora)
»Dodatno delo z dokumentacijo,
usklajevanje
preiskav,
posegov,
transportov in pomanjkanje delovnega
kadra.«
»Velika količina dela v zelo kratkem času.
Specialisti pridejo vsi na enkrat in hočejo
nekaj od tebe, ti imaš pa v oskrbi še vsaj
enega pacienta, saj se to ponavadi dogaja
popoldan.«
»Vegetativni viharji in post refleksi.«
»Preveč dela, lahko bi izplačali vsaj
nadure na podlagi tega, da klinika dobi
zajeten kupček za enega vzdrževanega
možgansko mrtvega darovalca.«
»Vzdrževanje donorja.«
»Vzdrževanje, če je veliko viharjev.«
NEVTRALNA
STALIŠČA

»Nič posebnega, vzamem ga kot vsakega
drugega pacienta.«
»Človeka dejansko ni več tam, je samo še
telo, za katerega ne vem, če še kaj čuti.«
»Nič, pacient je možgansko mrtev, pred
seboj nima življenja.«

Vir: Urbič, 2015a.
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Odgovore smo razdelili v dve glavni skupini, negativna ter nevtralna stališča glede na
razloge za občutek izčrpanosti zdravstvenih delavcev. Negativna stališča smo razdelili v štiri
podskupine. Na prvem mestu izpostavimo prisotnost in žalovanje svojcev kot vodilni
obremenilni dejavnik za zaposlene. Temu sledi odnos zdravstvenih delavcev do pokojnika
ter dodatne delovne obremenitve.
Graf 14: Stopnja koncentracije v času dela z možgansko mrtvim darovalcem (n = 75).
Ne vem
Nizka

4,0%
2,7%

Normalna

61,3%

Visoka

32,0%

p= 0,000; x2= 69,267

Glede na stopnjo koncentracije pri delu z možgansko mrtvim darovalcem jih je prepričljivih
61,3 % (n = 46) odgovorilo, da so normalno skoncentrirani na delo, 32 % (n = 24) jih je
visoko koncentriranih, 4 % (n = 3) se niso znali opredeliti med ponujenimi odgovori, 2,7 %
(n = 2) pa jih navaja nizko koncentracijo (graf 14).
Graf 15: Stališča o vprašanju: »Ali je za vas oskrba možgansko mrtvega darovalca in
transport do operacijske dvorane psihično bolj naporno, kakor oskrba ostalih pacientov?«(n
= 75)

Ne vem
Ne

32,4%

31,1%

Da

36,5%

p= 0,839; x2= 0,351

Odgovori na vprašanje o psihično bolj naporni oskrbi, ki se navezuje na delo z možgansko
mrtvim darovalcem, kamor je zajet tudi transport do operacijske dvorane v primerjavi z
ostalimi pacienti se jih je 36,5 % (n = 27) strinjalo, da je oskrba možgansko mrtvega
darovalca bolj naporna, 31,1 % (n = 23) je trditev zanikala, skoraj enak odstotek (32,4 %, n
= 24) pa se jih je odločila za odgovor ne vem (graf 15).
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Anketiranci so imeli tudi možnost izraziti lastno mnenje glede izprašanega stališča.
Pojasnilni odgovori na vprašanja o psihično bolj naporni oskrbi se navezujejo na DA in NE
odgovore z njihovimi pojasnili:
»DA«:


»Večja nestabilnost pacienta.«



»Nisem prepričan, da je pokojni res tako želel.«



»Ker imajo ostali pacienti, ki jih peljemo v operacijsko še možnost preživetja ta pa
ne.«



»Kot nekakšna simbolika, da ga peljemo po zadnji poti.«



» …, ker ne vem, če je to prav kar delam.«



»Ker vem, da sledi odvzem organov.«



»Čuden občutek.«



»Vem, kako izgleda telo po odvzemu organov, ta izmaličenost telesa je šokantna.«



»Naporno je, ker moraš pripeljati donorja z bijočim srcem, ponavadi so zelo
nestabilni … strah me je reanimacije.«



»Ker vem, da na te organe, ki jih mi peljemo, nekdo čaka.«

»NE«:


»Delo je delo…«,



»Obravnavam jih kot vse ostale paciente.«



»Če je želja jasna, nimam nobenih pomislekov, če pa pomisleki so, transport
ustavim.«



»Sprejemam ga kot vsakega drugega pacienta, postopki se ne razlikujejo.«



»Popolnoma enako naporno je. Nujna je potreba po organizaciji motoriziranega
prevoza.«



»Ne, ker bo mrtvi darovalec nekomu rešil življenje.«
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Graf 16: Izraženi občutki ob vzdrževanju možgansko mrtvega darovalca (n = 75).
Drugo

8,0%

NIč od naštetega

40,0%

Žalost
Tesnoba

34,7%
17,3%

p= 0,000; x2= 19,987

Občutki ob vzdrževanju organov možgansko mrtve osebe so pri zaposlenih v enotah
intenzivne terapije različni. Skoraj 35 % (n = 26) jih občuti žalost, 17,3 % (n = 13) tesnobo,
8 % (n = 6) navaja druge občutke, skoraj polovica 40 % (n = 30) pa se odloči za odgovor
»drugo« (graf 16).
Pojasnilni odgovori na DRUGO so:


»nemir«,



»slab občutek«,



»občutek dodatne delovne obremenitve, ki je strokovno zelo zahtevna, ni pa
ovrednotena pri mojem mesečnem plačilu«,



»postavljam si vprašanja ali so/bodo vsi organi primerni za presaditev ali gre le za
izpolnjevanje donorskega programa«,



»dodatno delo, stres«.

Graf 17: Izražena misel o svojcih in posledično prisoten strah (n = 75).

Ne

37,3%

Da

62,7%

p= 0,028; x2= 4,813

Med oskrbo možgansko mrtve osebe jih je 62,7 % (n = 47) pomislilo na svojce ter jih je pri
tem postalo strah, 37,3 % (n = 28) pa teh misli ni imelo (graf 17).
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Graf 18: Stališče do odklonitve dela z možnim mrtvim darovalcem (n = 75).

Ne

88,0%

Da

12,0%

p= 0,000; x2= 43,320

Željo po odklonitvi dela z možgansko mrtvimi osebami je imelo zgolj 12 % (n = 9)
anketiranih, ti pa so svoje stališče lahko tudi opisali. Odgovore smo smiselno zbrali:


»Zaradi psihičnega napora.«



»Da, ker se nismo strinjali v timu, da si je pacient to res želel.«



»Včasih smo zaradi osebnih težav in stresov bolj dovzetni za dodaten stres v
službi.«



»Tako visoka starost možgansko mrtvega darovalca, da se mi je vse skupaj zdelo
že neetično.«



»Premlad možgansko mrtev darovalec.«



»Zaradi dodatne diagnostike, predvsem, če je takrat veliko dela z ostalimi pacient.«



»Ker je psihično stresno.«

Preostalih 88 % (n = 66) ni imelo omenjene želje po odklonitvi dela (graf 18).

Graf 19: Stališče o vprašanju: »Kdaj po vašem mnenju nastopi smrt?« (n = 75)
Ko ni odziva na bolečinske dražljaje

5,3%

Ko ni odziva na zunanje dražljaje

4,0%

Ko preneha biti srce
Ko nastopi možganska smrt

50,7%
77,3%

Pri vprašanju z več možnimi odgovori ne navajamo p in x2 vrednosti, saj statistični program gleda vsak možen
odgovor kot svojo spremenljivko, tako da ne moremo testirati hipoteze enake verjetnosti porazdelitve
odgovorov, saj ta test predvideva eno spremenljivko.

Naslednje vprašanje je anketirane spraševalo, kdaj po njihovem mnenju nastopi smrt. Med
ponujenimi odgovori so se lahko odločili za več odgovorov. Prepričljivih 77,3 % (n = 58)
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jih je odgovorilo, da ko nastopi možganska smrt, kmalu za tem sledi odgovor, ko preneha
biti srce s 50,7 % (n = 38). Ko ni več odziva na bolečinske dražljaje, jih je odgovorilo 5,3 %
(n = 4), nekaj manj, in sicer 4 % (n = 3) anketiranih, pa je odgovorilo, ko ni odziva na zunanje
dražljaje (graf 19).

Graf 20: Zdravstveni delavci kot priče posmrtnim refleksom (n = 75).

Ne

49,3%

Da

50,7%

p= 0,028; x2= 59,853

Kar 50,7 % (n = 38) anketirancev je bilo priča posmrtnim refleksom pri umrli osebi, tik za
tem 49,3 % (n = 37) pa omenjenih refleksov ni videlo (graf 20). Posmrtne reflekse so navedli,
mi pa smo opisne odgovore zbrali in uvrstili v tabelo 5.
Tabela 5: Razvrstitev navedenih posmrtnih refleksov.
Da, katerim:
PRREMIKI
UDOV

OSTALO

»premiki rok, nog, prstov« (11x ponovitev odgovora)
»spinalni refleksi« (10x ponovitev odgovora)
»Lazarjev fenomen« (5x ponovitev odgovora)
»dvig v polsedeči položaj« (4x ponovitev odgovora)
»obrazni mioklonizmi« (3x ponovitev odgovora)
»dvig, fleksija udov«
»trzljaji, zgibki«
»premikanje ramen«
»premiki glave«
»dihanje«
»podihovanje«
»odpiranje oči«
»solzenje oči«
»kolcanje«
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Graf 21: Stališče o trditvi »Dvom v diagnozo možganske smrti zaradi posmrtnih refleksov«
(n = 75).

Ne

Da

73,2%

26,8%

p= 0,908; x2= 0,013

Vprašanje številka 21 se je nanašalo na predhodno vprašanje, in sicer ali videnje posmrtnih
refleksov povzroči dvom v diagnozo možganske smrti. Pritrdilno jih je odgovorilo 26,8 %
(n = 19), medtem ko jih 73,2 % (n = 52) ni podvomilo v postavljeno diagnozo (graf 21).
Graf 22: Stališče do vprašanja: »Ali menite, da oseba, ki je možgansko mrtvi darovalec, še
kaj čuti?« (n = 75)
Ne
Da

60,0%

40,0%

p= 0,908; x2= 48,240

Šestdeset odstotkov (n = 45) anketiranih jih meni, da možgansko mrtvi darovalec ne čuti
ničesar več, medtem ko 40 % (n = 30) anketiranih ni takšnega mnenja (graf 22).
Graf 23: Stališče o trditvah »Pri ali po delu z možgansko mrtvim darovalcem ste ponavadi«
(n = 75).
drugo
Čutili, da niste koristni pri vašem delu.
14,7%
Razdražljivi.
16,0%
Izgubili zaupanje vase in v svoje sposobnosti
0,0%
Počutite se nesposobne, da bi uživali v vsakodnevnih…
6,7%
Nesrečni, depresivni.
9,3%
Imate občutek, da ste pod pritiskom.
Slabo spite
6,7%
Težko pozorni in zbrani na to, kar delate.
5,3%

33,3%

42,7%

Pri vprašanju z več možnimi odgovori ne navajamo p in x2 vrednosti, saj statistični program gleda vsak možen
odgovor kot svojo spremenljivko, tako da ne moremo testirati hipoteze enake verjetnosti porazdelitve
odgovorov, saj ta test predvideva eno spremenljivko.
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Skoraj polovica anketiranih, tj. 42,7 % (n = 32), je odgovorila, da imajo občutek, da so pod
pritiskom, ko delajo z mrtvim darovalcem organov, 33,3 % (n = 25) se jih ob delu počuti
drugače, nihče pa se ne počuti, kot da bi izgubil zaupanje vase in v svoje delo (graf 23).
Nezanemarljiv odstotek in sicer 33,3 % jih je svoje odgovore uvrstilo pod »drugo«, kjer so
imeli možnost odgovore navesti, podani odgovori pa so zbrani in prikazani v tabeli 6.

Tabela 6: Odgovori glede počutja ob delu z možgansko mrtvim darovalcem.
POZITIVNA STALIŠČA
REŠITEV ŽIVLJENJA »Omogočili smo življenje več drugim.« (3x ponovitev
odgovora)
»Vesel, da bo mogoče 15-letnik dobil ledvico in začel novo
življenje in da kardiopat ne bo umrl.«
»Razmišljam o rešenih življenjih.«
NEVTRALNA STALIŠČA
»Nič od zgoraj naštetega. To je moje delo, za vsakega pacienta se max. potrudim.« (4x
ponovitev odgovora)
»Isti občutek kot pri delu z drugimi«.
»Za vsakega pacienta skrbim na enak način.«
»Se počutim dobro, če ni težav pri vzdrževanju.«
»Premišljujem o življenju in smrti.«
»Razpeta med koristmi donorstva in argumenti proti. Ne vem, težko se odločim.«
Vir: Urbič, 2015b.
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Graf 24: Stališče o trditvah o običajnem ravnanju oziroma občutju ob stresnem dogodku (1 – popolnoma ne velja, 5 – popolnoma velja).
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Pri vprašanju št. 24 (glej graf 23) smo anketirance spraševali o običajnem ravnanju oziroma
občutju ob stresnem dogodku. Na voljo je bilo deset podvprašanj, kjer so se anketiranci
odločili za eno izmed ponujenih številk pri vsakem podvprašanju, ki so predstavljale lestvico
od 1 do 5, kjer 1 popolnoma ne velja, 5 popolnoma velja. Anketiranci se v 29,3 % popolnoma
strinjajo s trditvijo, da se delo posvetijo in ne mislijo na težavo. Skorajšnjih 31 % se delno
ne strinja s trditvijo, da pri drugih skušajo dobiti nasvet, kaj naj storijo v določeni situaciji.
Svoje sile usmeri v reševanje situacije kar okroglih 40 %. S trditvijo, da situacija ni resnična,
se jih prepričljivo ne strinja 72 %. Za boljše počutje in pomiritev jih 12 % pokadi cigareto,
med tem, ko se jih 68 % s tem ne strinja, po čemer lahko sklepamo, da ne kadijo, vendar
vseeno gredo na odmor. Čustveno podporo pri sodelavcih išče zgolj 5,3 % anketiranih,
medtem ko jih 29,3 % trditev odločno zanika. Čustvom je na delovnem mestu težko vedno
dati prosto pot, zato jih 37,3 % odgovori neopredeljeno. Z 29,3 % anketirani zagotovo
poskušajo na situacijo gledati pozitivno. Posamezniki s podobnimi izkušnjami so večkrat
lahko sodelavcem v pomoč, kar anketirani potrdijo s 54,7 %. Pri zadnji trditvi prevlada
možnost, da se anketiranci ne opredelijo natančno ali doživljajo veliko stresa in jasno izrazijo
svoja čustva.
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Slika 2: Prikaz povezav med trditvami 24. vprašanja (p = 0,005)
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Pri anketnem vprašanju št. 24, ki se nanaša na ravnanje zdravstvenih delavcev ob stresnem
dogodku pri delu z možgansko mrtvim darovalcem, je prav tako večina povezav med
podvprašanji šibkih, se pa za razliko od anketnega vprašanja št. 5 pojavljajo tudi negativne
povezave (priloga 8). Izpostavljamo najmočnejše povezave:


S3 in S10 (r = 0,631) – zdravstveni delavci, ki svoje sile usmerijo v reševanje nastale
situacije tudi jasneje izražajo čustva, ki nastanejo v stresnih situacijah in obratno.



S7 in S10 (r = 0,556) – zdravstveni delavci, ki dajo svojim čustvom prosto pot tudi
prej povprašajo posameznike s podobnimi izkušnjami, kaj so v tej situaciji storili in
obratno.



S4 in S9 (r = 0,470) – zdravstveni delavci, ki si v stresni situaciji pomagajo s tem, da
si mislijo, da situacija ni resnična, tudi prej vprašajo posameznike s podobnimi
izkušnjami, kaj so v tej situaciji storili in obratno.



S3 in S7 (r = 0,440) – zdravstveni delavci, ki svoje sile usmerijo v reševanje nastale
situacije, dajo svojim čustvom prosto pot in obratno.



S1 in S7 (r = -0,419) – izrazitejša negativna povezava – zdravstveni delavci, ki dajo
svojim čustvom prosto pot se ne posvetijo delu, brez da bi mislili na težavo in obratno

Pri prikazu smo uporabili le povezave, ki so statistično značilne (p ≤ 0,05) in katerih
Pearsonov koeficient korelacije v absolutnem smislu znaša več kot 0,2 (oziroma manj kot 0,2), saj uveljavljene interpretacijske lestvice določajo, da Pearsonov koeficient pod 0,2 v
absolutnem smislu nakazuje na neznatno povezanost.
Graf 25: Stališče do vprašanja: »Ko veste, da je možgansko mrtvi darovalec v vaši enoti
intenzivne terapije, se obnašate kako?« (n = 75)
Pogosteje grem na odmor
Tisto noč imam oteženo spanje
Podoživljam in spominjam se dogajanja, ki je…
Razmišljam o prejemnikih organov, katerim bo…
Izogibam se posteljne enote možnega mrtvega…
Izogibam se svojcev
Pomagam kolegu/-ici
Hitro se umaknem

5,3%
5,3%
17,3%
37,3%
5,3%
33,3%
72,0%
5,3%

Pri vprašanju z več možnimi odgovori ne navajamo p in x2 vrednosti, saj statistični program gleda vsak možen
odgovor kot svojo spremenljivko, tako da ne moremo testirati hipoteze enake verjetnosti porazdelitve
odgovorov, saj ta test predvideva eno spremenljivko.

Velika večina (72,0 %, n = 54) jih pomaga sodelavcu/-ki, 37,3 % (n = 28) jih razmišlja o
prejemnikih organov, kar 33,3 % (n = 25) pa se jih izogiba svojcev. Anketiranci so pri
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ponujenih odgovorih o odmorih, oteženem spanju, izogibanju posteljne enote mrtvega
darovalca ter hitrem umiku pri vsakem od njih odgovorili s 5,3-odstotno potrditvijo (število
odgovorov na vsako trditev, n = 4). 17,3 % anketiranih (n = 13) spominja in podoživlja
dogodke ter potek dogajanja pri prejšnjem darovalcu (graf 25).

8.5 Razbremenilne tehnike
Graf 26: Stališče o trditvah, da bi zaposleni potrebovali določeno obliko sprostitve (n = 75).
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Pri vprašanju z več možnimi odgovori ne navajamo p in x2 vrednosti, saj statistični program gleda vsak možen
odgovor kot svojo spremenljivko, tako da ne moremo testirati hipoteze enake verjetnosti porazdelitve
odgovorov, saj ta test predvideva eno spremenljivko.

Iz podanih odgovorov je razvidno, da si vsi anketirani želijo pomoči v smislu delovne
razbremenitve. Največ, tj. 60,0 % (n = 45), si jih želi »debriefinga«, tik za tem 57,3 % (n =
43) želi tehnike sproščanja, preostali odgovori pa si delijo preostale možne odgovore (graf
26).
Graf 27: Stališče do vprašanja: »Na katero osebo se lahko obrnete in zanesete v primeru
psihofizičnih težav pri delu?« (n = 75)
Drugo

6,7%

Prijatelji
Sodelavci
Partner oz. družina

42,7%
53,3%
57,3%

Pri vprašanju z več možnimi odgovori ne navajamo p in x2 vrednosti, saj statistični program gleda vsak možen
odgovor kot svojo spremenljivko, tako da ne moremo testirati hipoteze enake verjetnosti porazdelitve
odgovorov, saj ta test predvideva eno spremenljivko.

Največ anketiranih (57,3 %, n = 43) se lahko pogovori s partnerjem oziroma družino, tik za
tem sledijo s 53,3 % (n = 40) sodelavci, z 42,7 % (n = 32) prijatelji, na zadnjem mestu pa so
druge oblike pomoči 6,7 % (n = 5) (graf 27).
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8.6 Svojci – dodatna obremenitev
Graf 28: Stališče do vprašanja o svojcih kot dodatni obremenitvi (n = 75).
Ne
Da

41,9%

58,1%

p= 0,163; x2= 1,946

Prepričljiv odstotek anketiranih 58,1 % (n = 43) priča, da jih srečanje s svojci umrlega še
dodatno obremeni, medtem ko jih 41,9 % (n = 31) anketiranih tega ne občuti, eden izmed
anketiranih pa na vprašanje ni odgovoril (graf 28). Anketiranci, ki spadajo pod vodilni
odstotek, so navedli, zakaj jih srečanje s svojci dodatno obremeni; izbrani odgovori so
predstavljeni v tabeli 7.

Tabela 7: Svojci kot dodatna obremenitev za zdravstvene delavce.
SVOJCI – DODATNA OBREMENITEV
ŽALOVANJE
»Žalost svojcev se me preveč dotakne.« (10x ponovitev
SVOJCEV,
odgovora)
BOLEČINA,
»Zaradi sočustvovanja.«(5x ponovitev odgovora)
SOČUSTVOVANJE »Stiska svojcev.«
»Psihično naporno soočanje s svojci, ko vidijo svojega bližnjega
na respiratorju in vedo, da je mrtev, da bo morda donor in da bo
nekdo naprej živel z njegovimi organi. Psihično bolj naporno, ker
so svojci v fazi zanikanja smrti in fazi žalovanja.«
»Ker je psihično težko gledati ljudi, ki so v fazi žalovanja. Takrat
občasno občutim oziroma podoživljam podobne občutke.«
»Ker svojci težko sprejmejo, da je oseba mrtva, saj je še vedno
ventilirana, diha, bije srce…«
»Nesprejemanje smrti s strani svojcev in neskončna žalost
svojcev.«
»Izjemno čustveni odzivi in včasih agresija.«
»Nikoli ne veš kakšna bo reakcija svojcev.«
Vir: Urbič, 2015c.
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Tabela 7. 7a: Svojci kot dodatna obremenitev za zdravstvene delavce.
SVOJCI – DODATNA OBREMENITEV
ŽALOVANJE
»Ker so žalostni ob izgubi drage osebe. Ob spoznanju svojcev si
SVOJCEV,
vsaka medicinska sestra ustvari svoje mnenje o določeni družini
BOLEČINA,
in se poistoveti z dejstvi, zato je toliko težje.«
SOČUSTVOVANJE »Dokler ne spoznaš svojcev je pacient le pacient za katerega je
potrebno storiti vse kar je v mojih kompetencah. Ko pa spoznaš
žalujoče svojce, si pridobiš sliko oziroma spoznaš človeka kot
osebo (veseljak, dobrodušnež, oče, brat, mož …); takrat se
čustveno empatično povežeš z njim. Tako na nek način za vsako
možgansko mrtvo osebo in možgansko mrtvim darovalcem tudi
sam žaluješ.«
»Ker sočustvujem z njimi.«
»Začutim njihovo bolečino.«
PRISTOP
IN »Ker se vedno sprašujem, ali je bilo prav predstavljeno in
KOMUNIKACIJA S razloženo kaj pomeni to stanje.«
SVOJCI
»Ker ne vem, kaj reči oziroma kako pristopiti k svojcem.«
»Ne najdem pravih besed za komunikacijo s svojci.«
»Prizadeti svojci se večkrat obračajo tudi na negovalno osebje,
vse pa poteka prehitro. Ob dodatnem delu žal nimamo časa za
njih. Glede na to, da je program donorstva zelo profitna dejavnost
bi lahko priskrbeli psihologa tako za svojce kot za osebje.«
ŽALOST ZARADI »Ker so postopki v zvezi s smrtjo težki.«
SMRTI
»Zaradi smrti same.«
»Psihično oteženo vzdušje.«
»Sama sem žalostna zaradi lastnih izkušenj.«
»Ker tudi, če ne želim, prevelikokrat podoživljam, kako se
počutijo.«
»Podoživljanje situacij.«
»Soočene s smrtjo.«
»Stres in napor.«
»Težave pri razumevanju, da je nekdo res mrtev.«
Vir: Urbič, 2015c.

Iz analize lahko potrdimo, da smo ugotovili, zakaj svojci zaposlenim predstavljajo dodatno
obremenitev. Ključni pojmi so žalovanje in bolečina svojcev, pristop in sama komunikacija
z žalujočimi svojci ter na splošno žalost zaradi smrti.

8.7 Kvalitativna analiza intervjujev
V spodnji tabeli so prikazani in razvrščeni odgovori na vprašanja, ki smo jih zastavili
intervjuvancem. Pri vsakem vprašanju smo odgovore združili v skupne imenovalce ter pod
to točko prikazali odgovore, ki imajo skupen pomen. Črke v oklepajih pomenijo oznako
intervjuvanca.
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2. Ali ste se z družino pogovarjali
glede odnosov do darovanja po
smrti?

1.Kakšen je vaš odnos do darovanja
organov za transplantacijo?

Tabela 8: Kvalitativna analiza intervjujev
VPRAŠANJE KODA
ODGOVORI
»ZA«
»Svoje organe bi darovala, lepo bi bilo, če bi lahko s tem
darovanje komu pomagala. Svojcu bi takoj darovala organ.« (A)
vanje
»Človeško življenje potrebuje darovalca organov za
preživetje. Odvisno od situacije, če si ti v vlogi svojca, je
drugače kot pa v vlogi darovalca.« (B)
»Imam pozitiven odnos. Podpiram transplantacijsko
dejavnost in mislim, da je humana in potrebna.« (D)
»PROTI« »Načeloma sem bila proti, ker bi si sama želela svojca
darovanju pokopati v celoti, z vsemi organi vred.« (A)
»Vem, kako stvari potekajo, vem, kakšen je proces in me
je tega strah.« (B)
»Imam pomisleke, ki izhajajo iz prakse, serijski odnos
zdravnikov, premalo spoštovanja, predvsem do svojcev.
Odnos se mi je uprl, ljudje si zaslužimo bolj spoštljiv
odnos, sem proti.« (C)
»Ne morem se opredeliti, mislim, da nam je mladim težje.
Če ne bi delala v zdravstvu bi se še težje odločila.« (B)
»DA«
»Smo. Načeloma bi vsi darovali organe. Vprašanje pa je,
kako bi se odločili, če bi bili v vlogi svojca, ki mora podati
soglasje.« (A)
»Da, s sinom. On je nasprotnega mnenja kot jaz. On je
absolutno za darovanje organov. Snaha pa ima
pomisleke.« (C)
»Smo se pogovarjali, moram pa reči, da so slabo
ozaveščeni o tem. Večkrat odprem to temo, vsi se strinjajo
razen enega, on je mnenja, da ne ve kaj bi družina imela
od tega. Sklepa, da pri tem nekdo dobro služi.« (D)
»NE«

»Ne, nismo. Niti ne vem, ali bi se moji strinjali. To je pri
nas občutljiva tema, že nasploh o smrti se nikoli ne
pogovarjamo.« (B)

Vir: Urbič, 2015d
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4. Kaj vas pri delu z možgansko mrtvim
darovalcem najbolj izčrpa? Ali ste kdaj pri sebi
opazili konflikt med občutki in dolžnostjo do
dela?

3. Menite, da imate dovolj teoretičnega in praktičnega znanja,
da nekomu razložite kaj pomeni možganska smrt in ali imate
dovolj znanja za delo z možgansko mrtvim darovalcem?

Tabela 8. 8a: Kvalitativna analiza intervjujev.
VPRAŠANJE KODA
ODGOVORI
»NE«
»Ne.« (A)
»Mislim, da teoretičnega znanja ni nikoli dovolj.« (C)
»Vesela sem, da to sporočijo zdravniki, mislim, da je
težko najti prave besede. Sama jim ne bi znala to
dobro razložiti.« (D)
»Ne. Nikoli mi nobeden ni nič pojasnil, vse, kar slišiš,
je tako po tiho od zdravnikov. Rutinsko za delo sem
pridobila dovolj izkušenj, ampak ko se vključijo svojci,
je pa težko. Takrat še sama sebi težko razložim ali
verjamem v možgansko smrt. Bolj verjamem v
tradicionalno smrt.« (A)
»Ne vem, ja in ne. Darovanja na faksu nismo nikoli
omenjali. Veliko dela z možgansko mrtvimi darovalci
v času svojega dela še nisem imela. Premalo je
predavanj, lahko bi bile kakšne delavnice.« (B)
»Teoretičnega znanja ni nikoli dovolj. Premalo je
sprotnih izobraževanj, usposabljanj. V vseh letih službe
(25 let) nisem dobila nobene uradne informacije
oziroma navodila, kako delati z možgansko mrtvo
osebo. Vse poteka serijsko, mehansko, premalo
človeško.« (C)
»Ne, sploh ne. Po petih letih dela v intenzivni terapiji
sem bila letos na prvem izobraževanju.« (D)
»DA«
»Teoretično mislim, da bi jim nekako znala pojasniti,
vprašanje pa je, če bi razumeli.« (B)
»Najbolj, priprava možgansko mrtvega darovalca,
»FAKTORJI
svojci, ja svojci. Ko se pridejo poslovit, če te to ne
IZČRPANJA«
prizemlji, … ne vem kaj te. In pa predaja pacienta v
operacijsko dvorano ...« (A)
»Preveč se čustveno vživim. Moram se zavestno
distancirati, sicer dolgo ne preživiš v takšnem okolju.
Najbolj me izčrpa srečanje s svojci, res se mi smilijo,
zanje ni čisto nič poskrbljeno. Sicer pa samo delo iz
zornega kota ne bi smelo biti bolj naporno, saj poteka
po ustaljenih poteh. Delo z darovalcem je definitivno
psihično bolj naporno, razen če delaš mehanično.« (C)
»Psihično me izčrpa, še ne sprejmem, da je človek
mrtev. Slaba organizacija dela, preveč dela in
specialistov naenkrat. Nestrpnost.« (D)
»BREZ
»Odklonila nisem nikoli, najverjetneje nikoli ne bom.
ZAVRNITVE« Je pa prišel že takšen trenutek, ko nekje globoko v sebi
nočeš biti zraven.« (A)
»Ne nikoli. Res je, da vsak dan doma službo
»predelam« še enkrat, sploh takšne situacije, kot so
donorji.« (B)
Vir: Urbič, 2015d.
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5. Kakšen je vaš odnos do svojcev? Imate z njimi veliko kontakta? Bi
morda želeli prisostvovati sporočanju slabe novice?

4. Kaj vas pri delu z možgansko mrtvim
darovalcem najbolj izčrpa? Ali ste kdaj
pri sebi opazili konflikt med občutki in
dolžnostjo do dela?

Tabela 8. 8b: Kvalitativna analiza intervjujev.
VPRAŠANJE KODA
ODGOVORI
»BREZ
»Pravzaprav ne, ker o tem nisem nikoli razmišljala.
ZAVRNITVE«
Mi je pa v spominu ostalo par težkih primerov, npr.
Lazarjev fenomen, tako očiten, da je bilo grozljivo,
in pa poslavljanje hčerkice od mamice.« (C)
»Mislim, da ne. Bilo pa je zoprno, ko smo bili priča
refleksom, takrat se vprašaš, če je to res le spinalni
refleks.« (D)

ODNOS »BREZ
STIKA«

ŽELJA
PRISOSTVOVATI

»Smo skoraj brez kontakta.« (A)
»Nikoli nisem imela stikov z njimi, sploh nimaš
priložnosti«. (B)
»Povezave s svojci sploh nimamo, bi jo pa morali
imeti, nujno. Mimo prizadetih ljudi hodimo kakor
roboti. Kontakt je bil, ko sem jih pospremila do
pokojnika. Ne veš kako bi se obnašal, nimamo
znanja.« (C)
»Sploh ne morem reči, da je odnos med nami.
Sožalje sem že izrekla, ampak nisem vedela, če so
dejansko dojeli, da jim je nekdo umrl. Nujno bi
medicinska sestra morala imeti več kontakta.« (D)
»Rada bi bila zraven, zanima me postopek, kako jim
razložiš. Dobro bi bilo imeti okvirno sliko kako
poteka pogovor. Mogoče tudi sam sebi razjasniš
določene stvari. Premalo je izobraževanj.« (A)
»Bi sodelovala, ker ne znam pristopiti do svojcev.
Premalo nas vključujejo v te stvari, smo kot
nekakšen zadnji člen.«(B)
»Obposteljne medicinske sestre smo precej
distancirane in premalo vključene v proces timskega
dela. Sodelovanje bi moralo biti bolj profesionalno.«
(C)
»Nujno bi morali imeti več kontakta s svojci, ampak
mislim, da v sodelovanju z zdravnikom. Da slišiš
potek, se vključiš. Smiselno bi bilo, da smo zraven.«
(D)

Vir: Urbič, 2015d.
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Skozi kvalitativno analizo ugotovimo, da se zaposleni strinjajo z darovanjem zaradi pomoči
sočloveku, humanosti ter želje po darovanju organov. Negativnega mnenja proti darovanju
so načeloma zaradi pomislekov iz prakse, poznavanjem poteka dela, spoštovanjem
pokojnika. Večina se jih z družino pogovarja o darovanju organov, pri nekaterih pa je to tabu
tema. Enotno mnenje intervjuvanci podajo o pomanjkanju teoretičnega znanja, izobraževanj
ter navodil s strani vodstva. Največjo obremenitev predstavlja srečanje s svojci ter
pomanjkanje veščin komunikacije z le-temi. Vsi intervjuvani si želijo stopiti v kontakt s
svojci ter sodelovati pri pojasnilnem pogovoru o smrti in pri pogovoru glede darovanja
organov.

8.8 Ugotovitve raziskave glede na postavljene hipoteze
Na začetku pisanja smo si postavili tri hipoteze. Ob zaključku raziskave vseh nismo mogli
potrditi prav tako pa ne ovreči.
V sledečem podpoglavju so predstavljene hipoteze, njihovo testiranje ter končne potrditve
oziroma zavrnitve.
H0: Zadovoljstvo zdravstvenih delavcev ne vpliva na nivo stresa pri delu z možgansko
mrtvim darovalcem.
H1: Bolj zadovoljni zdravstveni delavci doživljajo manj stresa pri delu z možgansko mrtvim
darovalcem.
Na osnovi kasneje opisanih statističnih ugotovitev, ovržemo alternativno hipotezo (H1) in
ne moremo ovreči ničelne hipoteze (H0). Testi niso pokazali bistvene povezave med splošno
ravnjo zadovoljstva pri delu in stresom, povzročenim pri delu z možgansko mrtvim
darovalcem. Možno je sklepati, da je delo z možgansko mrtvim darovalcem specifična
situacija in ima malo skupnega z dejavniki, ki vplivajo k splošnemu zadovoljstvu
zdravstvenih delavcev. Smo pa ugotovili, da ženske v povprečju doživljajo več stresa pri
delu z možgansko mrtvimi darovalci kot moški.

Za testiranje hipoteze o vplivu zadovoljstva zdravstvenih delavcev na nivo stresa
zdravstvenih delavcev smo uvedli novo spremenljivko Zadovoljstvo_sum, ki je seštevek
ocen posameznih dejavnikov iz anketnega vprašanja št. 5. Vključeni so bili vsi dejavniki,
razen dejavnikov pod redno številko 4 in 5. Višja ocena pri dejavniku je pomenila višjo
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stopnjo zadovoljstva. Spremenljivko Zadovoljstvo_sum smo potem uporabili za testiranje
spremenljivke Stres, ki jo določajo odgovori iz anketnega vprašanje št. 12. Pri testiranju
smo uporabili več testov. Najprej je enostavna linearna regresija z neodvisno spremenljivko
Zadovoljstvo_sum in odvisno spremenljivko Stres pokazala šibek negativen vpliv neodvisne
spremenljivke na oceno stresa pri delu z možgansko mrtvim darovalcem. To pomeni, da je
višja ocena zadovoljstva na delovnem mestu omogočala nižji nivo stresa pri delu z
možgansko mrtvim darovalcem. Sam linearni model kot tudi konstanta in regresijski
koeficient so statistično značilni, vendar spomnimo, da gre za šibko povezanost, saj šele
izboljšava za približno 10 točk v skupni oceni zadovoljstva (Zadovoljstvo_sum) zniža oceno
stresa za 1 točko na lestvici od 1 do 10. To nakazuje tudi determinacijski koeficient, ki znaša
0.054 in pomeni majhno napovedno moč modela. Rezultati so razvidni v prilogi 9.
Nadalje je korelacijska primerjava med spremenljivkama Zadovoljstvo_sum in Stres
pokazala šibko, linearno in negativno povezanost med spremenljivkama. Pearsonov
koeficient korelacije znaša -0,232 in je statistično signifikanten, medtem ko Spearmanov
koeficient rang korelacije znaša -0,192 in ni statistično signfikanten pri 5-odstotnem
tveganju. Glede na to, da gre za spremenljivko Zadovoljstvo_sum, ki je vsaj intervalnega
ranga, in spremenljivko Stres, ki je ordinalnega ranga, je varneje uporabiti Spearmanov rang
koeficient, ki pa ne nakazuje na povezanost med spremenljivkama na nivoju celotne
populacije. Končno gledano ugotovimo, da ni trdne povezave med zadovoljstvom in stresom
pri delu z možgansko mrtvim darovalcem. Rezultati so razvidni v prilogi 10.
Izvedeno je bilo tudi grupiranje respondentov v dve skupini na osnovi mediane in povprečja
spremenljivke Zadovoljstvo_sum, ki znašata 32,00 in 32,09. Respondenti s seštevkom nad
32,00 so bili uvrščeni v skupino bolj zadovoljnih zdravstvenih delavcev, preostali pa v
skupino manj zadovoljnih. T-test razlike med povprečji spremenljivke Stres ni odkril
statistično značilnih razlik med skupinama. Tudi če bi uporabili enostranski test, bi
prevzemali tveganje za napačno sklepanje višje od 8 odstotkov, kar pa presega uveljavljeno
sprejemljivo mejo 5 odstotkov. Rezultati so razvidni v prilogi 12.
Testirali smo še razlike med povprečji spremenljivke Stres med spoloma. Tukaj pa je test
odkril statistično značilne razlike pri zanemarljivem tveganju, in sicer ženske ocenjujejo
bistveno višjo raven stresa pri delu z možgansko mrtvimi darovalci kot moški. Vzorčno
povprečje ocene stresa (lestvica od 1 do 10, kjer 10 pomeni najvišjo raven stresa) je pri
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ženskah znašalo 7,23, medtem ko je pri moških znašalo le 3,78. Rezultati so razvidni v
prilogi 11.
Razlike v zadovoljstvu ali ravni stresa nismo mogli testirati za skupine z različno dolgimi
delovnimi dobami, saj sta v skupino z malo delovnimi izkušnjami (pod dve leti delovnih
izkušenj) padla le dva respondenta, kar je premalo za kredibilno testiranje.
H0: Zdravstveni delavci, ki so neodločeni glede darovanja svojih organov, so proti
darovanju organov na splošno.
H1: Zdravstveni delavci, ki so neodločeni glede darovanja svojih organov, niso izrecno proti
darovanju organov na splošno.
Nihče od respondentov, ki so odgovoril z Ne vem na vprašanje o pripravljenosti darovanja
svojih organov (anketno vprašanje št. 8), nima prepričanja izrecno proti darovanju organov
na splošno (anketno vprašanje št. 7). Domneve sicer na vzorcu nismo mogli testirati, saj
pogoj za uporabo preizkusa ni bil izpolnjen, vseeno pa je anketa pokazala, da najverjetneje
gre za zanemarljiv delež zdravstvenih delavcev, ki so neodločeni glede darovanja svojih
organov in imajo izrecno nasprotna prepričanja oziroma predsodkov proti darovanju
organov na splošno (torej so na anketno vprašanje št. 7 odgovorili, da podpirajo posmrtni
odvzem organov ali pa se ne morejo odločiti).
V analizi, kako splošna prepričanja glede darovanja organov vplivajo na odločitev za
darovanje svojih organov, lahko pridemo do naslednjih ugotovitev. Med tistimi, ki podpirajo
darovanje organov (n = 40), je v anketnem vprašalniku 67,5 % takšnih, ki so pripravljeni
darovati tudi svoje organe, 20 % jih ne ve, 12,5 % pa svojih organov ne bi darovalo. Testirali
smo, ali lahko sklepamo tudi za vzorec, da je več kot 50 % zdravstvenih delavcev, ki
podpirajo darovanje organov, pripravljenih darovati tudi svoje organe. Test je statistično
značilen, pri vrednosti p 0,0134. Rezultati so razvidni v prilogi 13.
Respondenti, ki pa v splošnem ne podpirajo darovanja organov (n = 16), so tudi sami vsi
odgovorili, da svojih organov ne bi darovali. Te domneve nismo testirali zaradi majhnosti
vzorca in pogoj za uporabo testa ni bil izpolnjen. Preostali, ki imajo neodločena splošna
prepričanja glede darovanja organov (n = 19), pa so glede darovanja svojih organov
odgovorili na sledeč način: 57,9 % jih ne ve, 26,3 % jih organov ne bi darovalo in 15,8
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odstotkov bi jih organe darovalo. Tudi te domneve nismo statistično testirali iz enakih
razlogov kot prej.
Kar se pa tiče konsistentnosti odločitev glede darovanja svojih organov (anketno vprašanje
št. 8) in pripravljenost dajanja soglasja za odvzem organov bližnjemu sorodniku (anketno
vprašanje št. 10) pa smo samo v treh primerih (od 74 respondentov, ki so odgovorili na obe
vprašanji) dobili izključno polarne odgovore (torej da bi sami darovali organe, soglasja za
bližnje sorodnike pa ne bi podali ali obratno). V vseh ostali primerih so bile odločitve v enaki
smeri (da, da ali ne, ne) ali pa niso bili prepričani (vsaj na eno vprašanje odgovorili z ne
vem). Glede na pomemben delež, ki se nagiba v potrditveno smer, se odločimo za potrditev
hipoteze.
H0: Srečanje s svojci možgansko mrtvega darovalca dodatno ne obremenjuje zdravstvenih
delavcev.
H1: Srečanje s svojci možgansko mrtvega darovalca dodatno obremenjuje zdravstvene
delavce.
Potrdimo alternativno hipotezo (H1) in ovržemo ničelno hipotezo (H0).
Za testiranje hipoteze o dodatni obremenitvi zdravstvenih delavcev ob srečanju s svojci
možgansko mrtvih darovalcev smo uporabili anketno vprašanje št. 28. Testirali smo, ali je
delež zdravstvenih delavcev, ki jih srečanje s svojci možgansko mrtvega darovalca dodatno
obremeni, večji od 50 %. V anketnem vprašalniku je ta delež znašal 58,1 %, kar pa ni dovolj
za sklepanje za celotno populacijo pri 5-odstotnem tveganju, saj vrednost p enostranskega
testa znaša 0,0817, kar pomeni, da bi lahko sklepali na celotno populacijo, vendar bi sprejeli
tveganje napačnega sklepanja v višini dobrih 8 %. Lahko pa potrdimo hipotezo, da je delež
zdravstvenih delavcev, ki jih srečanje s svojci možgansko mrtvih darovalcev dodatno
obremeni, večje od 45 %, z vrednostjo p 0,0118, kar pomeni tveganje napačnega sklepanja
le v višini dobrega odstotka. Čeprav ne moremo statistično potrditi, da gre za večino
zdravstvenih delavcev, lahko v vsakem primeru trdimo, da gre za pomemben delež
populacije, ki je dodatno obremenjen s srečanjem s svojci, zato hipotezo potrdimo. Rezultati
so razvidni v prilogi 14.
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9 RAZPRAVA

Glede na vzorec anketiranih je razbrati, da v enotah intenzivnih terapij delajo predvsem
relativno mladi zaposleni, kar lahko povežemo s tem, da je delo fizično in psihično naporno,
za kar pa rabi človek predvsem veliko mero zmogljivosti. Vzorec anketiranih je glede na
raziskovalki razpoložljive podatke glede na spol in starost primerljiv s populacijo, ki se v
Sloveniji največ ukvarja z mrtvimi darovalci pri svojem delu. Med anketiranimi prevladujejo
ženske, kar se bolj izrazito kaže tudi v praksi zdravstvene nege, kjer že od nekdaj srečamo
več predstavnic ženskega spola, čeprav število moških v zdravstvu narašča.
Iz podatkov o izobrazbi lahko sklepamo, da ima čedalje več zaposlenih v zdravstvu visoko
šolsko izobrazbo, univerzitetno izobrazbo oziroma specializacijo. K pridobivanju izobrazbe
narekujejo tudi evropske smernice. V Republiki Sloveniji je nosilka oziroma nosilec
zdravstvene nege in oskrbe diplomirana medicinska sestra oziroma diplomiran zdravstvenik.
V skladu z evropsko prakso ima nosilka dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe za
uresničevanje ciljev delovanja strokovno sodelavko t.i. asistenta za področje zdravstvene
nege, ki trenutno še nosi naziv: srednja medicinska sestra, zdravstveni tehnik ipd. (Sabadin,
2015). Anketiranci opravljajo svoje delo v večini med 2 in 20 leti delovne dobe, kar sovpada
tudi s starostjo zaposlenih. V intenzivnih terapijah, se sodeč na izkušnje iz prakse,
zaposlujejo mladi, ki končajo s šolanjem ter želijo pridobiti veliko mero izkušenj, kar po
osebnih izkušnjah sodeč pomeni dobro odskočno desko za nadaljnjo zaposlitev.

Glede dela so nas zanimali tudi dejavniki, ki lahko predstavljajo vir stresa. Na osnovi
rezultatov sklepamo, da ženske, stare med 20 in 30 let, z vsaj visokošolsko izobrazbo ter več
kot dvema letoma delovnih izkušenj menijo in čutijo, da imajo na delovnem mestu ravno
dovolj dela. Vodstveni aspekt se prikaže pri moških, starih nad 50 let, z najvišjo izobrazbo.
Glede na neodvisne spremenljivke in povezanost trditev pri 5. sklopu vprašanj lahko trdimo,
da so anketiranci, ki se počutijo močne in vplivne ter menijo, da na delovnem mestu
opravljajo ravno dovolj dela, zadovoljni z višino plačila ter se v delovnem okolju srečujejo
s primernim vodenjem in podporo nadrejenih ter sprejemajo pomembne odločitve. Vidimo,
da anketiranci, ki navajajo, da nimajo osebnih konfliktov z drugimi, menijo, da je v timu na
razpolago dovolj posvetovanj in dobre komunikacije. Prav tako tisti, ki v službi občutijo
dobro vodenje in podporo s strani nadrejenih menijo, da prejmejo dovolj spodbude nadrejene
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osebe. Glede na podane podatke vidimo, da težave pri svojem delu nosi domov le peščica
anketiranih, vendar nam odgovori pridobljeni v intervjujih kažejo v vseh primerih, da delavci
nosijo delovne težave in skrbi domov ter se trudijo, da to ne vpliva na zdravje njih samih.
Predstavljeni podatki so grafično prikazani na sliki 1.
Kot omenja Guido et al. (2009), je oskrba možgansko mrtvih in možnih mrtvih darovalcev
naporna, še posebej tistih, ki so hemodinamsko nestabilni, ob tem pa se medicinsko osebje
zaveda, da ob nepravilni oskrbi lahko izgubijo še nekaj dodatnih življenj, ki bi jim sicer
organi bili namenjeni.
Glede na to, da se je več kot polovica anketiranih v svojih letih zaposlitve srečala z več kot
15 možgansko mrtvimi darovalci, lahko sklepamo, da je število mrtvih darovalcev v
Sloveniji relativno zelo visoko, kar prikazujejo tudi navedki Slovenija Transplanta, da so v
14 letih obravnavali skoraj 500 mrtvih darovalcev (Slovenija Transplant, 2015).
V večini anketirani podpirajo darovanje organov (40 %, n = 30), kar povežemo tudi s tem,
da bi jih veliko dalo soglasje za odvzem svojih organov, marsikdo izmed njih pa je morda
že lastnik kartice »Darovalec«. Anketirani bi svoje organe darovali, ker podpirajo delo
transplantacijske dejavnosti ter menijo, da s tem nekomu pomagaš, sicer organi propadejo.
Med anketiranimi se kot pričakovano pojavljajo tudi nesoglasja o odvzemu organov. Nanje
vplivajo razni dejavniki, ki so bili navedeni tako v naši raziskavi kot tudi v raziskavi »Organ
and Tissue Donation Knowledge Among Intensive Care Unit Nurses«, ki je bila izvedena na
418 medicinskih sestrah leta 2009 v Teheranu: strah pred smrtjo, nepoznavanje in
nerazumevanje termina možganska smrt, pomanjkanje informacij glede poteka odvzema in
transplantacije organov, verski razlogi, preveč negativnih izkušenj iz zdravstva, splošna
mnenja o izmaličenju telesa ter nespoštovanje mrtvega telesa (Shabanzadeh et al., 2009).
Tudi Fenner et al. (2014) navaja razloge za negativno mnenje medicinskega osebja do
darovanja organov. Eden izmed naštetih je dojemanje darovanja organov kot medicinski
eksperiment, za katerega ni dovolj ustreznega znanja, smrt pa se kaže kot profesionalni
neuspeh. Zaključimo in strnemo, da so najpogostejši razlogi proti darovanju nepoznavanje
sistema delovanja transplantacijske mreže, želja po pokopu svojca kot celote, strah pred
samim odvzemom in oropanostjo telesa, premalo spoštovanja, serijski odnos, delo v
zdravstvu.
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Rezultati kažejo na to, da bi se anketirani veliko težje odločili podati soglasje za odvzem
organov svojcem, po čemer lahko sklepamo, da sami večkrat vidijo, v kako težkih situacijah
so svojci, ko se morajo odločiti, ter kako odgovorna naloga je to. V iranski raziskavi
»Exploration of Iranian intensive care nurses' experience of end-of-life care: a qualitative
study« iz leta 2012 je bilo zajetih deset medicinskih sester, ki so sodelovale v poglobljenih
individualnih intervjujih. Študija prikazuje, da so odzivi svojcev boleči in zaskrbljujoči.
Sodelujoča oseba št. 4 je v omenjeni raziskavi navedla, da jim kot medicinska sestra ni mogla
biti dobra podpora. Prevečkrat se srečujejo z zanikanji svojcev in nesprejemanjem smrti
bližnjega, vse to pa zdravstvenim delavcem povzroča dodatno psihično obremenitev (Valiee
et al., 2012).
Za večino anketiranih soočenje z novo odkritim možnim mrtvim darovalcem ni stresno in
delajo naprej. Splošno počutje ob delu z možgansko mrtvo osebo smo po pridobljenih
podatkih razdelili v tri skupine, po čemer pridemo do zaključka, da se več kot polovica
anketiranih počuti stresno ali pa zelo stresno.
Na vprašanje o izčrpanosti pri delu z mrtvim darovalcem smo dobili odgovore z negativnim
in neopredeljenim stališčem. Izmed vseh negativnih najbolj prevladuje bolečina in trpljenje
svojcev, ki ga lahko občutijo zaposleni. Marsikoga zmoti tudi način dela ter odnos, ki ga
izkazujejo zaposleni, ker po navedbah na možgansko mrtvo osebo ne gledajo več kot na
osebo, ampak kot na truplo. Glede na rezultate lahko sklepamo, da delavce zelo izčrpajo tudi
kakšne posebne zgodbe pacientov oziroma starost, predvsem ko je darovalec mlajša oseba.
Odgovori pričajo tudi o tem, da se morajo zaposleni v času oskrbe mrtvega darovalca veliko
posvečati sami organizaciji med usklajevanjem obiskov različnih specialistov, ki pridejo
opravit konziliarne preglede oziroma posege, ti pa ponavadi pridejo vsi ob istem času.
Negovalno osebje ima ogromno dela z dodatnimi obremenitvami, kot je skrb za
dokumentacijo in transporte. Pogosto pa skoraj vedno skrbijo še za enega pacienta, ki se bori
za življenje, saj se omenjene situacije najbolj pogosto dogajajo v popoldanskem času, ko so
ekipe negovalnega osebja manjše.
Podani rezultati nam dajo trdno vedeti, da so zaposleni v času dela z mrtvimi darovalci
normalno do zelo visoko skoncentrirani, kar je zelo pomembno za opravljanje tako
zahtevnega dela.
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Transport do operacijskih dvoran, kjer se mrtvega darovalca preda kirurški ekipi, se skoraj
vedno dogaja pozno zvečer oziroma ponoči. Glede na slabo večino, ki je potrdila, da je
takšen transport bolj naporen od transporta ostalih pacientov ugotavljamo, da jih pot bolj
skrbi zaradi nestabilnosti pacienta, občutka simbolike, da ga peljejo po zadnji poti, ker vedo,
da mu bodo odvzeli vse organe, zavedajo se kako eksplantacija poteka. Marsikdo se boji
govoric, ki krožijo, da mrtvi osebi ob odvzemu roženic tečejo »krvave solze«. Tudi
operacijske medicinske sestre pričajo o »skrivanju za masko«, ker jih multiorganski odvzem
organov tako prizadane (Smith, Leslie, Wynaden, 2015). Po drugi strani pa vidimo, da
nekateri sprejemajo vse paciente na enak način in se posebej ne obremenjujejo z mrtvimi
darovalci ter transporti saj jemljejo vse kot delo, ki poteka enako za vse osebe, spoštujejo
želje in razmišljajo o tem, da bodo s tem rešena morda ostala življenja. Če seštejemo odstotke
anketirancev, ki so odgovorili negativno ali pa neodločeno, pa pridemo do dejstva, da jih
omenjen transport ne obremenjuje bolj kot ostali. Slednje povežemo z naslednjim
vprašanjem, kjer pa vidimo, da jih samo 40 % nima nobenih posebnih občutkov glede
vzdrževanja organov. Navedeno nam priča o rahli nekonzistentnosti odgovarjanja na
vprašanja med anketiranci.
Veliko anketirancev pri delu z možgansko mrtvim darovalcem občuti žalost, kar povežemo
s tem, da marsikdo preveč misli na svoje domače, se vživi v doživljanje svojcev oz. ga je
strah smrti. Ostali odgovori, ki so bili navedeni kot občutki ob vzdrževanju mrtve osebe, so
nemir, slab občutek, občutek dodatnih obremenitev, predvsem dodatnega dela s pacientom
in administracijo. Če povežemo prejšnje trditve z odgovori na naslednje vprašanje o misli
na svojce, lahko potrdimo, da jih veliko ob neprijetnih situacijah pomisli na lastne svojce,
ob tem pa jih postane strah in misli ne znajo kmalu prekiniti.

Vsak zdravstveni delavec ima pravico do ugovora vesti, ki pa ga mora izraziti pred nastopom
delovnega razmerja. Povprašali smo o želji do odklonitve oskrbe možgansko mrtvega
darovalca. Večina jih nikoli ni želela odkloniti. Glede na tiste posameznike, ki pa so
odgovorili z željo po odklonitvi pa lahko trdimo, da mora biti takšno delo na trenutke zelo
stresno, saj tudi kvalitativna analiza navaja, da je preveč psihičnega napora, da se marsikdaj
pojavljajo neskladja med mnenji, kaj je pokojni res želel, včasih je darovalec premlad,
prevečkrat prestar. Tudi Vallie et al. (2012) v svoji raziskavi navajajo, da je delo mnogo bolj
stresno, če je umrli mlad.
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Tekom anketnega vprašalnika ter intervjujev so se jasno izrazila stališča oziroma mnenja do
vprašanja, kdaj nastopi smrt. Glede na izobrazbo sklepamo, da so odgovorili, da smrt nastopi
ob možganski smrti zato, ker podpirajo in spoštujejo diagnozo možganske smrti ter se z njo
srečujejo.Vseeno pa se jih je veliko odločilo tudi za odgovor ob prenehanju bitja srca, kar
povezujemo s tem, da v možgansko smrt ne verjamejo oziroma jih ta dodatno izčrpa saj jo
povežejo z vzdrževanjem organov možgansko mrtve osebe. Sklepamo lahko tudi, da so se
za srčno smrt odločili zaradi posmrtnih refleksov, ki se lahko pojavijo pri možgansko mrtvi
osebi, le-ti pa marsikoga zbegajo in povzročajo dvome v diagnozo možganske smrti. Tudi
Floden in Forsberg (2009) navajata, da ima veliko izmed ljudi širše javnosti kot tudi
medicinskega osebja mnenje, da je možgansko mrtva oseba še vedno živa. Veliko izmed
anketiranih je bilo omenjenim refleksom priča. Med najpogostejšimi so navedeni spinalni
refleksi, premiki udov, trzljaji. S trditvami o nastopu smrti ter posmrtnimi refleksi povežemo
tudi odgovore na vprašanje o čutenju mrtve osebe, pri čemer jih dobra polovica meni, da
mrtva oseba ničesar več ne čuti, vendar ostalih 40 % povežemo s tem, da menijo, da pa
vseeno še čutijo bolečino in dogajanje okoli sebe, kar se kaže z refleksi ter dogajanjem na
monitorju. Intervjuvanci navajajo tudi, da so bili priča, ko se je deklica prišla poslovit od
svoje mame, ki je bila možgansko mrtva, da se je na monitorju dvignil krvni tlak, deklica se
je pa takoj po tem, ko je mamo pobožala, stresla ter umaknila roko.
Počutje pri delu z možgansko mrtvo osebo sodelujoči v raziskavi izražajo z navedbami, ki
jih lahko razdelimo v negativna, pozitivna ter nevtralna stališča. Glede pozitivnih se
najpogosteje odločijo za to, da s tem delom nekomu pomagajo rešiti življenje, razmišljajo o
rešenih življenjih, organi darovalca pa živijo naprej. Podobno je navedeno tudi v
fenomenološki študiji o medicinskih sestrah, ki delajo v intenzivnih terapijah iz leta 2009
avtoric Floden in Forsberg (2009): »Biti vključena v proces darovanja organov kot
medicinska sestra je bilo pozitivno, saj sem razmišljala o tem, da se je želja pokojnika
izpolnila, svojci so bili pomirjeni, s tem pa smo pomagali kar nekaj ostalim ljudem.
Fantastičen občutek je sodelovati v takšnem procesu, ko pomagaš z darovanjem organov.«
Navedeni odgovor, ki priča o tem, da imajo zaposleni isti občutek kot pri delu z drugimi
pacienti, da se zanje maksimalno potrudijo, za vse skrbijo po najboljši moči, se počutijo
dobro, če ne pride do težav, nam dajejo sklepati, da se osebje pri delu ne počuti tako izčrpano
in nimajo slabih občutkov pri delu z možnimi mrtvimi darovalci.
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Negativna plat pa se pokaže, ko navedejo, da občutijo pritisk, nekoristnost pri delu, so težko
pozorni na delo, se včasih počutijo nesposobne, kot navaja Ralph et al., (2014) pa se ne
malokrat pojavi tudi nezaupanje v transplantacijsko dejavnost. Ob tem pridemo, do
zaključka, da je delo z možnim mrtvim darovalcem v enoti intenzivne terapije zelo naporno,
kar podpira tudi zgoraj omenjena študija, ki navaja, da je delo medicinske sestre skrbeti za
žive in ne za mrtve paciente ter da je celoten proces zelo neprijeten. Norveška raziskava
»Intensive care nurses' perceptions of their professional competence in the organ donor
process: a national survey« iz leta 2011, kjer je bilo vključenih 801 medicinskih sester, priča,
da je delo intezivistične medicinske sestre ob delu z možnim mrtvim darovalcem
multidimenzionalno delo. Sam proces opišejo kot stresen in izčrpajoč, ki terja izzive
profesionalnih kompetenc. Marsikdaj je lahko ovira pri darovanju organov tudi pomanjkanje
znanja in izkušenj pri samem procesu darovanja organov (Meyer, Bjork Torrun, Eide, 2012).
Tudi Kent (2002) navaja, da sta znanje in pridobljene izkušnje glavnega pomena za
razpravljanje o darovanju in vzdrževanju organov. Napisano lahko brez težav povežemo in
primerjamo z odgovori podanimi v naši raziskavi, ki nam pričajo zelo podobna dejstva.
Predvsem medicinske sestre pričajo, da v službi niso organizirana izobraževanja na
omenjeno tematiko, delajo brez pojasnil in organizacijskih navodil, na fakulteti pa se o tem
tudi ne poučuje. Prav tako nimajo znanja in izkušenj za pogovor s svojci, ti pa se nanje
obrnejo v času stiske.
Glede na trditve, ki predstavljajo ravnanje anketirancev ob stresnem dogodku, se jih večina
posveti delu in s tem odmisli misli na težavo. Določeni pri sodelavcih iščejo nasvete, kako
v situaciji ravnati. Prepričljiv odstotek zanika trditev, da mislijo, da situacija ni resnična.
Med podatki pridemo tudi do ugotovitve, da je kar nekaj izmed anketiranih kadilcev, saj jih
nikotin pomiri in se kasneje bolje počutijo. Večina se jih na dano situacijo trudi gledati bolj
pozitivno.
Povezave, ki se pokažejo med trditvami pričajo, da se zdravstveni delavci posvetijo delu, da
ne mislijo na težave, medtem vendarle svojim čustvom dajo prosto pot ter gledajo s pozitivne
plati, čeprav ob tem marsikdaj doživljajo dosti stresa. Po tem sklepamo, da zaposleni v
zdravstvu vedno usmerjamo svoje misli k željenemu cilju, pomagati pacientu, vendar
medtem ne potlačimo svojih občutenj (glej sliko 2).
Podani odgovori nam pričajo, da anketiranci med seboj dobro sodelujejo in eden drugemu
pomagajo pri delu z možnim mrtvim darovalcem. Pogosto razmišljajo o prejemnikih, ki jim
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bo morda rešeno življenje. Dokaj veliko se jih spominja prejšnjih dogodkov ob možnih
mrtvih darovalcev, ki so bili njihovi pacienti. Podatek, ki nam da misliti, je navedba, da se
marsikdo najraje svojcem izogne in se hitro umakne. Povedali so, da večkrat sploh ne znajo
pristopiti k žalujočim pokojnega. Po drugi strani pa so nekateri intervjuvanci navedli, da
imajo mnogo premalo stika s svojci, čeprav bi jim morda določene stvari lažje pojasnili in
jih pomirili. Želijo si, da bi morda kdaj prisostvovali pojasnilnemu pogovoru o smrti in pri
pogovoru o možnosti darovanja organov. Coyle (2000) navaja, da bi morala obposteljna
medicinska sestra, ki preživi največ časa s pacientom oziroma možnim mrtvim darovalcem,
biti tista, ki bi svojce pripravila ter jim pojasnila, da je njihov ljubljeni možgansko mrtev.
Omenjene medicinske sestre so tiste, ki so v unikatni poziciji, kjer pacienta spoznajo in lahko
svojce dodatno pomirijo in jim pojasnijo nejasnosti. To so medicinske sestre s specialnimi
znanji in na tak način v Veliki Britaniji sistem že deluje, v Združenih državah Amerike pa
že od prej. Pogovor s svojci je eden izmed najbolj kompleksnih korakov, saj zajema etične,
pravne in emocionalne aspekte. Zavedati se moramo, da ne obstaja noben obrazec ali
protokol, ki bi se ga lahko držali in mu sledili, saj ima vsaksvojec svoja prepričanja in
vrednote. V študiji »Stressor in the nursing care delivered to potential organ donors« iz leta
2009 je sodelovalo 19 medicinskih sester, ki so sodelovale v individualnih odprtih
intervjujih. Razvidno je da, imajo zelo pomembno vlogo pri stiku s svojci medicinske sestre,
ki morajo biti pripravljene na pojasnjevanje dvomov ter soočanje z različnimi občutki in
situacijami (Guido et al., 2009). Tekom raziskave smo prišli do zaključka, da si večina
medicinskih sester želi prisostvovati in sodelovati pri pojasnilnem pogovoru o smrti in
pogovoru o možnostih darovanja organov. Zanima jih sam postopek, kako svojcem pojasniti,
da bodo razumeli povedano. Menijo, da bi s tem pridobile tudi znanje, kako bi same svojcem
lahko pomagale ter se z njimi pogovarjale.
Povzamemo lahko, da se zaposleni v zdravstvu resnično srečujejo z zelo napornimi
življenjskimi preizkušnjami, ki jih lahko psihično ali pa fizično zamajejo oziroma oslabijo.
Dandanes je vse večji poudarek na telesni aktivnosti (Čili za delo, Klinični inštitut za
medicino dela, prometa in športa) ter dobrem psihičnem počutju. Med samo raziskavo smo
ugotovili, da si vsi anketiranci najbolj želijo sprememb na področju komunikacije pri
razbremenilnih tehnikah. Največje zanimanje so pokazali za »debriefing«, to je skupinski
razbremenilni pogovor, ki naj bi potekal po stresnih situacijah v timu. Pogovor omogoča
izražanje čustev vseh zdravstvenih delavcev, sodelujočih pri stresnem dogodku in lahko
pomeni izboljšanje počutja ter večjo pripravljenost na možen naslednji primer. Omenjeno
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tehniko omenja v svojem članku tudi Arbour (2013). Zanima jih tudi učenje tehnik
sproščanja, ki bi jih lahko uporabili sami doma, ker marsikdo navaja, da se njegov delovnik
ne konča po končani izmeni dela, ampak se doma nadaljuje s premlevanjem dogodkov,
stresnih situacij, čeprav bi se moral po izstopu iz klinik delovnik končati. Tudi Guido et al.
(2009) navaja, da je potrebno efekte, ki jih povzroča tovrsten stres zmanjšati s fizično
aktivnostjo, socialno podporo, duhovnostjo oziroma ločevanjem dela in privatnega življenja.
Poleg omenjenih tehnik razbremenitve je pomembno tudi, na koga se zaposleni lahko
obrnejo za pomoč. Najbolj pogosto so navedli partnerja oziroma družino po čemer lahko
sklepamo, da omenjenim dobro zaupajo, se z njimi veliko pogovarjajo, morda so celo enake
ali podobne stroke. Najlažje bi se bilo pogovoriti s sodelavci, če le obstaja tak tim, kjer lahko
eden drugemu zaupajo.
Na koncu raziskave smo testirali tri začetno postavljene hipoteze. Pri prvi hipotezi
»Zadovoljstvo zdravstvenih delavcev ne vpliva na nivo stresa pri delu z možgansko mrtvim
darovalcem« smo ugotovili, da so ženske bolj podvržene stresu pri delu z možgansko mrtvo
osebo kakor predstavniki moškega spola. Na osnovi pridobljenih rezultatov sklepamo, da
gre za specifično delo, ki pa v večini nima povezave s splošnim zadovoljstvom pri delu
zaposlenih. »Zdravstveni delavci, ki so neodločeni glede darovanja svojih organov, so proti
darovanju organov na splošno« je bila druga postavljena hipoteza, ki smo jo potrdili in
ugotovili, da bi darovali svoje organe, vendar soglasja za odvzem organov bližnjemu ne bi
podali samo trije od vseh anketiranih, vsi ostali pa so odgovorili na povezana vprašanja
enosmerno. Pomembnejša hipoteza, ki nam je odprla možnosti razmišljanja in nadaljnjega
raziskovanja, tj. »Srečanje s svojci možgansko mrtvega darovalca dodatno obremenjuje
zaposlene«, je bila potrjena tako statistično kot tudi tekom zbiranja in prebiranja zbranih
odgovorov anket ter intervjujev.
Zaposleni v zdravstvu niso prav nič drugačni ljudje od zaposlenih v kateri koli drugi službi.
Čeprav se z leti izkušenj okrepijo in utrdijo, jih srečanje s svojci umrlega dodatno obremeni.
Sklepamo in razvidno je, da jim svojci predstavljajo žalovanje, bolečino in sočustvovanje.
Stiske se jih dotaknejo, podoživijo zgodbe, prevečkrat pomislijo na svoje domače ter se
zavrtijo v začaranem krogu. Najhuje je, ko svojci smrti zaradi fizioloških parametrov na
monitorjih ne sprejmejo. Zaposlene izčrpa tudi to, ker ne znajo pristopiti in komunicirati v
takšnih situacijah. Kot navaja Coyle (2000), so zdravstveni delavci tisti, ki bi naj nudili
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največjo podporo svojcem v času emocionalne krize, ko se spopadajo z novico o možganski
smrti.
Iz študije, pod katero je podpisan Guido et al. (2009), je zaznati, da socialna podpora lahko
zmanjša stres pri medicinskih sestrah in izboljša kvaliteto življenja doma in v službi.
Bolnišnice bi morale nuditi možnosti za refleksijo, diskusijo in učenje, s čimer bi se lahko
bolje pripravili na sledeče situacije, ki zajemajo etične dileme ter pomoč svojcem, saj bi
lahko črpali znanje iz izkušnje drug drugega.
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10 SKLEP

Glede na dejstvo, da zdravljenje s presajanjem organov in tkiv postaja po svetu vse bolj
uveljavljena metoda zdravljenja neozdravljivih bolezni, lahko rečemo, da je tudi Slovenija
na dobri poti k doseganju vedno večjega števila presajenih organov in tkiv. Za čas življenja
se prebivalci Slovenije lahko sami odločimo, ali smo po smrti pripravljeni darovati organe.
V primeru hude nesreče oziroma poškodbe, kjer pride do postavitve diagnoze možganske
smrti, pa se za darovanje organov odločijo pokojniku najbližji svojci. Pogoji so že omenjena
diagnoza možganske smrti, ohranjeno delovanje organov ali tkiv, izključene neozdravljive
bolezni in okužbe.

Opisan proces se nikakor ne more odvijati brez zaposlenih v zdravstvu. Zdravniki in
medicinske sestre, ki delajo v enotah intenzivnih terapij, so osebe, ki so ob pacientih
neprestano. Nemalokdaj se zgodi, da so zaradi delovnih obremenitev podvrženi stresu in
negativnim vplivom, ki jih lahko povzroča takšno delo. Ob začetku pisanja magistrske
naloge smo pomislili na to, ali oskrba možgansko mrtve osebe, zdravnike in medicinske
sestre/zdravstvene tehnike, še dodatno obremeni. Skozi prebiranje literature, predvsem tuje,
smo ugotovili, da ima takšna oskrba lahko zelo negativen vpliv na zaposlene. Obremenitev
predstavljajo dodatne administrativne zadolžitve, nelagodje ob smrti, zmedenost po
postavljeni diagnozi zaradi posmrtnih refleksov, nepodpiranje transplantacijske dejavnosti,
predvsem pa soočenje s svojci pokojnega. Diagnoza možganske smrti lahko žalujočega
svojca marsikdaj zavede. V takšnem primeru je neizogiben pojasnilni pogovor o smrti, ki
ga vodi zdravnik. Svojcem mora razločno in jasno povedati, da je njihov najbližnji mrtev
ter da so vsi parametri vidni na monitorjih in ventilatorju samo posledica delovanja zdravil
in aparatur.

Omenjenemu pogovoru sledi še pojasnilni pogovor s transplantacijskim

koordinatorjem o pripravljenosti darovanja organov za zdravljenje. Omenjenima
pogovoroma so medicinske sestre ponavadi izvzete, čeprav smo tekom raziskave ugotovili,
da bi si večina želela prisostvovati, saj bi na tak način lažje kasneje sama komunicirala s
svojci.

Potrebno je izpostaviti naslednja dejstva, ki smo jih potrdili tekom raziskovanja. Glede na
staranje prebivalstva in vedno večje število neozdravljivih bolezni se zaposleni v enotah
intenzivnih terapij čedalje bolj pogosto srečujejo z možgansko mrtvimi darovalci. Predsodki,
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ki se pojavljajo glede darovanja organov so izrecno nasprotovanje posmrtnemu odvzemu
organov, verski razlogi, strah pred smrtjo, nepoznavanje sistema delovanja transplantacijske
dejavnosti, strah pred izmaličenostjo telesa, preveč osebnih izkušenj pri delu. Med
anketiranci smo zasledili nemalo takšnih, ki pa omenjeno dejavnost podpirajo ravno iz
razloga humanosti, možnosti preživetja drugih oseb ter občutka, da bo pokojni živel še naprej
v telesu nekoga drugega. Dejstvo je, da bi se anketiranci in intervjuvanci lažje odločili za
darovanje svojih organov kakor pa za podajanje soglasje za odvzem organov svojcu.
Prevladujoči odstotek je pokazal, da je delo z možgansko mrtvo osebo zelo stresno.
Neizogibno dejstvo je, da se zaposleni ne znajo soočiti s svojci, ki jim predstavljajo dodatno
obremenitev ter jim dajo misliti tudi na svoje domače. Podatki, ki nam pričajo o teoretičnih
in praktičnih znanjih zaposlenih, so skorajda malce zaskrbljujoči. Medicinske sestre so
izpostavile, da se skorajda nikoli niso srečale z uradnimi navodili za delo in obravnavo
možgansko mrtve osebe, da ni na voljo izobraževanj ali internih sestankov. Želijo si, da bi
se po predaji darovalca v operacijsko dvorano pogovorili oziroma dobili povratno
informacijo Slovenije Transplanta o dejanskem poteku eksplantacije, vendar se to zgodi
redko. Zaradi stresnih dogodkov bi si marsikdaj želeli skupinski razbremenili pogovor v
timu.
Glede na zbrane podatke je možno zaključiti, da glavno obremenitev predstavljajo svojci. V
žalujoče se osebje preveč vživi, z njimi občutijo žalost. Pomemben podatek, pridobljen
tekom raziskave, je tudi ta, da se določeni zdravstveni delavci skorajda izogibajo svojcem,
ker ne znajo vzpostaviti pravilne komunikacije z njimi. Menijo, da včasih z njimi sploh
nimajo stika.
Glavne ugotovitve, ki jih lahko povzamemo v zaključku, nas ne smejo pustiti ravnodušne,
ampak nam dajejo nove zamisli za nadaljnje raziskovanje ter izboljšave. V enotah
intenzivnih terapij bi se lahko uvedli uvajalni seminarji oziroma predavanje za vse novo
zaposlene in vse, ki tam že dlje časa delajo, kjer bi se jih seznanilo z oskrbo možgansko
mrtvega darovalca, potekom vzdrževanja organov in tkiv, sodelovanjem s Slovenija
Transplantom, morda bi se lahko individualno in na lastno željo posameznika omogočila
tudi navzočnosti pri multiorganski eksplantaciji. Organizirale bi se lahko delavnice, kjer bi
se strokovnjaki s področja komunikacije posvetili predvsem medicinskim sestram in
zdravstvenim tehnikom ter jih naučili veščin komunikacije z žalujočimi svojci. Tako kot je
že v navadi tima Slovenije Transplanta bi lahko izoblikovali delovne skupine, kjer bi združili
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profil zdravnika in medicinske sestre ter zaigrali in predstavili primer kako svojcu razložiti,
da je bližnji mrtev. Ob tem bi se medicinske sestre lahko naučile vključevanja v pogovor s
svojci in bi jim bile lahko v dodatno oporo med samim žalovanjem ter poslavljanjem ob
postelji umrlega.

Avtorica je tekom dela v enoti intenzivne terapije zaradi pisanja magistrske naloge sama
imela možnost sodelovati na seminarjih Evropskega dneva darovanja, tridnevnem tečaju iz
pridobivanja in vzdrževanja organov in tkiv Transplant Procurement Management (TPM) –
Intermediate Training Course in Transplant Coordination, ki ga je organiziral Slovenija
Transplant v sodelovanju s špansko organizaciji TPM. Namen tečaja je bilo izobraževanje
zaposlenih, katerih delo vključuje delo z možgansko mrtvimi darovalci. Pridobljene so bile
teoretične in praktične veščine, ki so lahko uporabljene pri delu na področju darovanja
organov.
Prav zaradi vseh neuradnih informacij o poteku eksplantacije organov se je avtorica odločila
prisostvovati tudi pri eni izmed multiorganskih eksplantacij. Z možgansko mrtvo osebo, ki
je bila vzdrževana v matični enoti intenzivne terapije, se je odpravila skupaj v operacijsko
dvorano. Splošen vtis je bil, da je za takšno delo potrebne ogromno organizacije različnih
ekip specialistov raznih narodnosti ter da delo v operacijski dvorani poteka spoštljivo, vendar
rutinsko. Glede na videno je avtorico najbolj zamajalo pri odvzemu roženic. Prikradel se je
nekakšen občutek, kakor da je telo pokojnika oropano duše.
Cilj magistrskega dela je bil dosežen, saj smo dobili ključne odgovore na vprašanja, ki bi
morda lahko pomenila ideje za izboljšavo samega dela in seveda počutja zdravstvenih
delavcev ob vzdrževanju organov in tkiv možgansko mrtvega darovalca.
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12 PRILOGE
Priloga 1: Izjava o avtorstvu
IZJAVA O AVTORSTVU
Podpisani/-a PETRA URBIČ, dipl. m. s., študent/-ka Zdravstvene fakultete Univerze v
Ljubljani izjavljam, da sem avtor/-ica magistrskega dela z naslovom DONORSTVO DOŽIVLJANJE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV PRI VZDRŽEVANJU ORGANOV
MOŽGANSKO MRTVEGA DAROVALCA, ki je nastalo pod mentorstvom doc. dr.
Andreja Starca, univ. dipl. ped., dipl. zn. in somentorstvom Alenke Zidar Zupan, dipl. m. s.,
mag. zdr. – soc. manag.

Izjavljam, da sem magistrsko delo napisal/-a samostojno, s korektnim navajanjem literature
in drugih virov, v skladu z navodili mentorja/-ice ter ob upoštevanju Navodil za pisanje
seminarskih nalog in diplomskih del.
Zavedam se, da je plagiatorstvo v kakršnikoli obliki kršitev avtorskih pravic (veljavni zakon
o avtorstvu in sorodnih pravicah) in poznam posledice, ki jih dokazano plagiatorstvo pomeni
za moje magistrsko delo in moj status.
Izrecno izjavljam, da v skladu z določili veljavnega zakona o avtorstvu in sorodnih pravicah
dovoljujem objavo diplomskega/magistrskega dela na spletnih straneh Zdravstvene fakultete
in Univerze v Ljubljani.

V Ljubljani, dne 25.09.2015

Podpis avtorja/-ice: _______________

Priloga 2: Soglasje ONIT

Priloga 3: Soglasje CIT

Priloga 4: Zapisnik o ugotavljanju možganske smrti

Priloga 5: Anketni vprašalnik

Spoštovani!
Sem Petra Urbič, dipl. m. s., študentka magistrskega študija zdravstvene nege na Zdravstveni
fakulteti Univerze v Ljubljani. Ob zaključku študija bom pripravila magistrsko delo z
naslovom Donorstvo - doživljanje zdravstvenih delavcev pri vzdrževanju organov
možgansko mrtvega darovalca.
V okviru zaključnega dela bom izvedla tudi raziskavo, za uspešno opravljeno delo pa bi
potrebovala Vašo pomoč. Pred Vami so vprašanja, ki se nanašajo na doživljanje, občutke ter
vpliv na počutje in strokovno storilnost zdravstvenih delavcev (zdravnikov, medicinskih
sester/zdravstvenih tehnikov), zaposlenih v enoti intenzivne nevrološke terapije (ONIT)
Nevrološke klinike v Ljubljani ter enoti centralne intenzivne terapije (CIT) Univerzitetnega
kliničnega centra v Ljubljani, ob vzdrževanju tkiv in organov pri možgansko mrtvem
darovalcu.
Sodelovanje v anketi je povsem prostovoljno in anonimno, vendar bom zelo hvaležna, če
boste vprašalnik izpolnili.
Za sodelovanje se Vam že v naprej lepo zahvaljujem, Vaše sodelovanje bo ogromno
pripomoglo k zaključnemu delu.

1. Vaša starost:
a) od 18 do 30 let
b) od 31 do 50 let
c) več kot 50 let

2. Spol:
a) ženski
b) moški
3. Vaša dosežena formalna izobrazba:
a) srednje šolska poklicna izobrazba
b) visoko šolska ali izobrazba 1. bolonjske stopnje
c) univerzitetna izobrazba ali izobrazba 2. bolonjske stopnje
d) specializacija/znanstveni magisterij/doktorat

4. Vaša delovna doba v zdravstvu:
a) manj kot 2 leti
b) od 2 do 20 let
c) več kot 20 let
5. V nadaljevanju so našteti dejavniki, ki lahko v določenem trenutku oz. obdobju
predstavljajo vir delovnega stresa. Prosim, da pri vsaki postavki izberite v kolikšni
meri posamezna trditev velja za vas (1-popolnoma ne velja, 5-popolnoma velja)
Imam ravno dovolj dela.

1

2

3

4

5

Imam dovolj moči in vpliva.

1

2

3

4

5

Opravljam delo, ki ne presega mojih zmožnosti.

1

2

3

4

5

Vodim in/ali nadziram delo drugih ljudi.

1

2

3

4

5

Svoje delo nosim domov.

1

2

3

4

5

Zadovoljen sem z višino plačila.

1

2

3

4

5

Moja osebna prepričanja so skladna z organizacijskimi.

1

2

3

4

5

Srečujem se s primernim vodenjem in podporo s strani 1
nadrejenih.

2

3

4

5

V timu je na razpolago dovolj posvetovanj in komunikacije. 1

2

3

4

5

Prejmem dovolj spodbude s strani nadrejenih.

1

2

3

4

5

Ne počutim se podcenjeno.

1

2

3

4

5

Sprejemam pomembne odločitve.

1

2

3

4

5

Nimam osebnih konfliktov z drugimi.

1

2

3

4

5

6. S koliko možgansko mrtvimi darovalci ste se srečali v času Vaše zaposlitve?

a) nič
b) od 1 do 15
c) več kot 15
7. Ali imate predsodke glede darovanja organov?
a) da, sem proti darovanju organov
b) ne, podpiram odločitev darovanja organov
c) ne vem
8. Ali ste pripravljeni darovati organe v primeru Vaše nenadne smrti?
a) da
b) ne
c) ne vem

9. Če ste odgovorili z »ne«, kateri so razlogi za negativen odgovor?
a) s strahom razmišljam o svoji smrti
b) verski razlogi
c) izrecno nasprotujem posmrtnemu odvzemu organov
d) drugo: ______________________________________
10. Ali bi dali svoje soglasje za odvzem organov umrlemu bližnjemu sorodniku?
a) da
b) ne
c) ne vem
11. Na kaj pomislite, ko Vas sodelavec seznani, da je pacient možgansko mrtvi
darovalec? (možnih je več odgovorov)
a) delam nemoteno naprej
b) postavljam dodatna vprašanja
c) sem jezen/žalosten, ker sem zopet pri pacientu, ki je možgansko mrtvi darovalec
d) me je »strah«, ker se bom ponovno srečal/a s smrtjo in žalujočimi svojci

12. Ocenite vaše počutje ob delu z možgansko mrtvim darovalcem (1 pomeni sproščeno,
10 obremenilno in stresno)
Sproščeno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 obremenilno in stresno

13. Kaj vas pri delu z možgansko mrtvim darovalcem najbolj izčrpa?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14. Stopnja koncentracije v času dela z možgansko mrtvim darovalcem?
a) visoka
b) normalna
c) nizka
d) ne vem

15. Ali je za vas oskrba možgansko mrtvega darovalca in transport do operacijske
dvorane psihično bolj naporno, kakor oskrba ostalih pacientov?
a) da;
zakaj:__________________________________________________________
b) ne;
zakaj:
_________________________________________________________
c) ne vem
16. Kakšne občutke imate ob vzdrževanju možgansko mrtvega darovalca?
a) tesnobo
b) strah
c) žalost
d) nič od naštetega
e) drugo:
____________________________________________________________
17. Ali ste ob delu z možgansko mrtvim darovalcem kdaj pomislili na Vaše bližnje in
Vas je postalo strah?
a) da
b) ne
c) drugo:
____________________________________________________________

18. Ali ste si kdaj želeli odklonili delo z možgansko mrtvim darovalcem?
a) da,
_________________________________________________________
b) ne

19. Kdaj po Vašem mnenju nastopi smrt? (možnih je več odgovorov)

zakaj:

a)
b)
c)
d)

ko nastopi možganska smrt
ko preneha biti srce
ko ni odziva na zunanje dražljaje
ko ni odziva na bolečinske dražljaje

20. Ali ste bili kdaj priča posmrtnim refleksom pri možgansko mrtvi osebi?
a) da; katerim: ______________________________________
b) ne
21. Ali ste kdaj zaradi zgoraj omenjenih refleksov podvomili v diagnozo možganske
smrti?
a) da
b) ne
22. Ali menite, da oseba, ki je možgansko mrtvi darovalec, še kaj čuti?
a) da
b) ne

23. Pri ali pa po delu z možgansko mrtvim darovalcem ste ponavadi: (možnih je več
odgovorov)
a) Težko pozorni in zbrani na to, kar delate.
b) Slabo spite.
c) Imate občutek, da ste pod pritiskom.
d) Nesrečni, depresivni.
e) Počutite se nesposobne, da bi uživali v vsakodnevnih dejavnostih.
f) Izgubili zaupanje vase in v svoje sposobnosti.
g) Razdražljivi.
h) Čutili, da niste koristni pri vašem delu.
i) Drugo:
____________________________________________________________

24. Spodnje trditve se nanašajo na Vaše običajno ravnanje oz. občutje ob stresnem
dogodku. Skušajte si predstavljati, kaj običajno storite, kadar delate z možgansko
mrtvim darovalcem.
Prosim, da pri vsaki postavki izberite v kolikšni meri posamezna trditev velja za vas
(1-popolnoma ne velja, 5-popolnoma velja)
Posvetim se delu, da ne mislim več na težavo.

1

2

3

4

5

Pri drugih poskušam dobiti nasvet, kaj naj storim.

1

2

3

4

5

Svoje sile usmerim v reševanje nastale situacije.

1

2

3

4

5

Mislim si, da situacija ni resnična.

1

2

3

4

5

Da bi se bolje počutil in pomiril, pokadim cigareto.

1

2

3

4

5

Skušam dobiti čustveno podporo sodelavcev.

1

2

3

4

5

Svojim čustvom dam prosto pot.

1

2

3

4

5

Na situacijo skušam pogledati iz drugega, bolj pozitivnega 1
zornega kota.

2

3

4

5

Vprašam posameznike s podobnimi izkušnjami, kaj so storili.

1

2

3

4

5

Doživljam veliko stresa in opažam, da čustva, ki se ob tem 1
pojavijo, jasno izrazim.

2

3

4

5

25. Ko veste, da je možgansko mrtvi darovalec v vaši enoti intenzivne terapije, se
obnašate kako? (možnih je več odgovorov)
a) hitro se umaknem
b) pomagam kolegu/-ici
c) izogibam se svojcev
d) izogibam se posteljne enote možnega mrtvega darovalca
e) razmišljam o prejemnikih organov, katerim bo rešeno življenje
f) podoživljam in spominjam se dogajanja, ki je potekalo pri prejšnjem možnem
mrtvem darovalcu
g) tisto noč imam oteženo spanje
h) pogosteje grem na odmor
26. Prosimo Vas, da označite, koliko bi Vas osebno zanimale naslednje oblike pomoči
v smislu delovne razbremenitve. (možnih je več odgovorov)
a) učenje tehnik sproščanja
b) »team buidling«
c) možnost dela na sebi (osebno svetovanje, učna analiza, …)
d) možnost supervizije
e) »debriefing« (skupinski razbremenitveni pogovor)
f) »defusing« (individualni pogovor vodje z zaposlenim)

27. Na katero osebo se lahko obrnete in zanesete v primeru psihofizičnih težav pri delu
(možnih je več odgovorov)
a) partner oz. družina
b) sodelavci
c) prijatelji
d) drugo

28. Ali Vas srečanje s svojci možgansko mrtvega darovalca dodatno obremeni?
a) da,
zakaj:
__________________________________________________________
b) ne

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Petra Urbič, dipl. m. s.

Priloga 6: Polstrukturiran intervju
1. Kakšen je vaš odnos do darovanja organov za transplantacijo?
2. Ali ste se z družino pogovarjali glede odnosov do darovanja po smrti?
3. Menite, da imate dovolj teoretičnega in praktičnega znanja, da nekomu razložite kaj
pomeni možganska smrt in ali imate dovolj znanja za delo z možgansko mrtvim
darovalcem?
Sorensen P, Bogh L (2013). Change of attitude in relation to organ donation. A comparative
analysis over ten years. Organs, tissues and cells (16). 107 – 11.
4. Kaj vas pri delu z možgansko mrtvim darovalcem najbolj izčrpa? Ali ste kdaj pri
sebi opazili konflikt med občutki in dolžnostjo do dela?
5. Kakšen je vaš odnos do svojcev? Imate z njimi veliko kontakta? Bi morda želeli
prisostvovati sporočanju slabe novice?
Salehi S, Kanani T, Abedi H (2013). Iranian nurses' experiences of brain dead donors care
in intensive care units: A phenomenological study. Iran J Nurs Midwifery 18(6). 475 – 82.

Priloga 7: Pearsonov korelacijski koeficient za 5. vprašanje
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Priloga 8: Pearsonov korelacijski koeficient za 24. vprašanje
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Priloga 9: Regresijski model Stres–Zadovoljstvo
Vnešene spremenljivke
Mode Vnešene

Odstranjene

l

spremenljivke

spremenljivke

1

Zadovoljstvo_sumb .

Metoda

Vnosna

a. Odvisna spremenljivka: Stres
b. Vse zahtevane spremenljivke so vnešene.

Povzetek modela
Mode R

R2

Popravljen
R2

l
1

Standardna napaka

,232a

,054

,041

2,798

a. Napovedne spremenljivke: (Konstanta), Zadovoljstvo_sum
ANOVAa
Vsota

Stopinje Povprečje

kvadratov

prostosti kvadratov

Regresija

32,526

1

32,526

Ostanek

571,474

73

7,828

Skupaj

604,000

74

Model

1

F

Sig.

4,155

,045b

a. Odvisna spremenljivka: Stres
b. Napovedne spremenljivke: (Konstanta), Zadovoljstvo_sum
Koeficientia
Model

Nestandardizirani

Standardizirani t

koeficienti

koeficienti

B

Sig.

Standardna Beta
napaka

(Konstanta)

9,664

1,634

Zadovoljstvo_sum

-,102
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5,916
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1
a. Odvisna spremenljivka: Stres

-,232

-2,038 ,045

Priloga 10: Korelacijski koeficienti Stres–Zadovoljstvo
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Priloga 11: Test razlike med povprečji Stres–Spol
Statistika skupin
Spol

Povprečje Standardni

N

odklon

Standardna
napaka
povprečja

Stres

ženska

57

7,23

2,479

,328

moški
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,563
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Priloga 12: Test razlike med povprečji Stres–Zadovoljstvo
Statistika skupin
Zadovoljstvo_dve_grupi

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error
Mean

Manj zadovoljen/na

42

6,81

2,707

,418

Bolj zadovoljen/na

33
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Stres

T test za neodvisna vzorca
t-test enakosti povprečij
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es

Predposta
vka
neenakih
varianc

2

Priloga 13: Test domneve o deležu enot
П

0.5

p

0.581

n

74

standardna napaka (se)

0.0581

z

1.3936

p-vrednost

0.0817

Pogoj

za

uporabo

preizkusa deleža (>5)

18.5

П

0.45

p

0.581

n

74

standardna napaka (se)

0.0578

z

2.2652

p-vrednost

0.0118

Pogoj

za

uporabo

preizkusa deleža (>5)

18.3

Priloga 14: Test domneve o deležu enot
П

0.5

p

0.675

n

40

standardna napaka (se)

0.0791

z

2.2136

p-vrednost

0.0134

Pogoj

za

uporabo

preizkusa deleža (>5)

10.0

Priloga 15: Izjava lektorja

IZJAVA

Spodaj podpisana mag. Nataša Koražija,
profesorica slovenščine, potrjujem, da sem
lektorirala magistrsko delo z naslovom
DONORSTVO − DOŽIVLJANJE
ZDRAVSTVENIH DELAVCEV PRI
VZDRŽEVANJU ORGANOV
MOŽGANSKO MRTVEGA
DAROVALCA
avtorice Petre Urbič.

mag. Nataša KORAŽIJA
Rogaška Slatina, 13. 10. 2015

