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IZVLEČEK
Uvod: Zdravstveni delavci imajo možnost zavrnitve določenega zdravstvenega postopka,
če njegova izvedba nasprotuje njihovi vesti. To je njihova ustavna in zakonska pravica, ki
je opredeljena tudi v poklicnih kodeksih. Namen: Vzorec je bil namenski. Ključni namen
raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri skupini zdravnikov in medicinskih sester, ki
sodelujejo pri posmrtnem odvzemu organov in tkiv, poznajo pravico do ugovora vesti in
kako jo uveljavljati. Metode dela: V raziskavi je bila zajeta celotna populacija zdravnikov
in medicinskih sester, ki neposredno sodelujejo pri odvzemu organov in tkiv. Vsi
sodelujoči v raziskavi so zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.
Uporabljen je bil kvantitativni pristop načina zbiranja in obdelave podatkov. Merski
inštrument je bil anketni vprašalnik. Izvedena je bila presečna študija. Uporabljena je bila
deskriptivna metoda. Izvedeni sta bili metodi redukcije, in sicer faktorska analiza ter
metoda glavnih komponent. Uporabljen je bil Studentov t-test za neodvisna vzorca ter
Levenov test. Rezultati: Realizacija vzorca je bila 68,05 % (n = 98). Z analizo podatkov,
pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika, je bilo ugotovljeno, da je zavedanje
zdravstvenih delavcev o pravici do ugovora vesti zelo veliko, kar je bilo potrjeno pri skoraj
94 % (n = 92). Vendar je poznavanje načina uveljavljanja ugovora vesti pomanjkljivo kar
pri 62,3 % (n = 61) medicinskih sester in zdravnikov. Zaskrbljujoč je podatek, da kar 18,4
% (n = 18) medicinskih sester in zdravnikov meni, da lahko pravico do ugovora vesti
uveljavljajo tudi v nujni medicinski pomoči. Rezultati so nesporno pokazali, da zdravniki
in medicinske sestre, ki sodelujejo pri posmrtnem odvzemu organov in tkiv, ugovora vesti
ne želijo uveljavljati, kar 66 % (n = 65) jih je bilo odločno proti. Večina anketiranih,
88,6 % (n = 87), meni, da bi jim vodstvo omogočilo uveljavljanje pravice do ugovora vesti,
če bi to želeli. Ugotovljeno je bilo, da medicinske sestre v večji meri razmišljajo o
uveljavljanju ugovora vesti kot zdravniki. Razprava in sklep: Dokazano je bilo, da je
stališče zdravnikov in medicinskih sester glede uveljavljanja ugovora vesti pri posmrtnem
odvzemu organov in tkiv enako, ne glede na to, ali gre za multiorganski odvzem ali
odvzem posameznega organa ali tkiva. Dejstvo je, da koristi prejemnika organa postavljajo
pred svojo pravico uveljavljanja ugovora vesti.

Ključne besede: ugovor vesti, darovanje organov in tkiv, medicinska sestra, zdravnik

ABSTRACT
Introduction: Healthcare workers have an option to refuse a certain medical procedure, if
the procedure opposes their conscience. This is their constitutional and legal right, which is
defined in the professional codes. Purpose: The sample was assigned. The key element of
the research was in what extent the group of doctors and nurses in post-mortem removal of
organs and tissues are familiar with the right to conscientious objection and the way to
enforce it. Methods of work: The study has covered the entire population of doctors and
nurses who participate directly in removal of organs and tissues. Participants in the study
are employees of the Universal Medical Centre Ljubljana. This has been a quantitative
approach method of data collection and processing. Measurement instrument was a
questionnaire. We performed a cross-sectional study and used the descriptive method. We
performed a method of reduction through factor analysis and principal components.
Student's t - test for independent samples and Leven tests were used. Results: Sample
realisation was 68,05 %, (n = 98). By analysing the data obtained through the
questionnaire, it was found that the awareness of health professionals about the right to
conscientious objection is very large, which was confirmed by almost 97 %, (n = 92).
However, the knowledge of how to exercise conscientious objection was inadequate with
62,3 %, (n = 61) nurses and doctors. Worrying fact is that as many as 18, 4 %, (n = 18),
nurses and doctors are of the opinion that this right can be exercised in urgent medical aid.
The results have indisputably demonstrated that conscientious objection of doctors and
nurses involved in post-mortem removal of organs and tissues do not want to exercise this
right, 66 %, (n = 65) were strongly against. According to the majority of the respondents
88.6% (n = 87) the leaders would let them assert their right to conscientious objection, if
they so wished. It was found that nurses are considering in the greater rate about the
exercise of conscientious objection then doctors. Discussion and conclusion: It has been
shown that the position of doctors and nurses on the exercise of conscientious objection in
the post-mortem removal of organs and tissues is equal, irrespective of whether it is a
multi-organ withdrawal or an individual organ or tissue. The fact is that the organ recipient
is set in front of their right to exercise conscientious objection right.

Key words: conscientious objection, organ and tissue donation, nurse, doctor
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I.

TEORETIČNI DEL

1. UVOD
Razvoj medicine in zdravstvene nege odpira vedno večje število vprašanj, kaj je še
sprejemljivo in skladno z osebnimi moralnimi normami in vestjo ter napredkom znanosti.
Tako postaja pojem ugovora vesti zdravstvenih delavcev vedno bolj aktualen po vsem
svetu.
Zdravstveni delavci smo zaščiteni tako z ustavo kot zakonom in svojimi poklicnimi
kodeksi. Zato nam pri določenih postopkih ni potrebno sodelovati, če nasprotujejo naši
vesti. Ugovor vesti mora biti predhodno napovedan in ne sme ogrožati pacientovega
zdravja in življenja.

Vodstvo zdravstvenih ustanov mora podpirati to pravico in hkrati pacientom zagotavljati
svoboden, neoviran in pravočasen dostop do zdravstvenih storitev.
Pravne službe sicer upoštevajo ugovore vesti posameznikov, vendar se sprašujejo, ali je
delodajalec zdravstvenega delavca seznanil o delih in nalogah, ki izhajajo iz njegovega
delovnega mesta. Torej, ali je posameznik, ki se je zaposlil, vedel za posege, ki jih bo
izvajal, a niso v skladu z njegovo vestjo.

Zorko (2014) opredeljuje ugovor vesti kot pravico posameznika, da v skladu s svojimi
najtrdnejšimi prepričanji deluje v nasprotju z družbeno sprejetimi pravnimi normami. Ta
pravica ne more in ne sme biti opredeljena površno, saj lahko privede do hudega kršenja
pravic drugih oseb. Ugovor vesti ima med zdravniki daljšo veljavo in prepoznavnost kot
med babicami in medicinskimi sestrami. Vendar imajo babice in medicinske sestre enako
pravico, da se odrečejo sodelovanju pri določenem postopku (Kane, 2009). V nadaljevanju
Birchlev (2012) ugotavlja, da se o uveljavljanju ugovora vesti zdravstvenih delavcev na
široko razpravlja. Nekateri v konceptu ugovora vesti vidijo nesporno pozitivne lastnosti,
drugi dvomijo o verodostojnosti njihovih ugotovitev in vidijo pravice pacientov do
dostopnosti vseh zdravstvenih storitev pred pravicami zdravstvenih delavcev. Avtor
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predlaga jasne kriterije ugovora vesti, po katerih bi se zdravstveni delavci ravnali v
nepredvidljivih situacijah, ki jim predstavljajo rušenje moralne integritete.
Presaditve so način zdravljenja pacientov s končno odpovedjo organov, darovanje pa je
njihov sestavni del. Trontelj (2003) opredeljuje presajanje organov in tkiv kot medicinsko
dejavnost, kjer se pogosteje kot kje drugje srečujemo z etičnimi vprašanji. Pogoste etične
dileme, ki se pojavljajo ob presajanju organov, so nedvomno tveganje, ki se pojavi ob
presajanju, in zagotavljanje pravične dostopnosti.
V tujini so medicinske sestre in zdravniki organizirani v različna društva s področja
dejavnosti presaditev organov in tkiv, kjer člani drug drugemu nudijo strokovno pomoč in
psihično oporo. Tudi v prostoru obstaja Društvo zdravnikov, ki deluje na področju
presaditev organov in tkiv. Organizirano je v okviru Zdravniškega društva. Ne obstaja pa
specializacija za zdravnike ali medicinske sestre s področja presaditev organov in tkiv, kot
je to že utečena praksa v nekaterih članicah Evropske unije in Združenih držav Amerike.
Zaradi urejene dejavnosti se zdravstveno osebje samo opredeli, da ali bo delovalo na etično
tako zahtevnem področju. Posledično delodajalci nimajo težav z uveljavljanjem ugovora
vesti zdravstvenih delavcev pri posmrtnem odvzemu organov in tkiv po možganski smrti.
Tudi v tujini imajo zdravstveni delavci pomisleke in razmišljajo o uveljavljanju ugovora
vesti pri potencialnih darovalcih organov in tkiv po cirkulatorni smrti oziroma zastoju srca,
čeprav je o tem v literaturi zelo malo napisanega. V Sloveniji se darovanje organov po
cirkulatorni smrti ne izvaja, ker področje ni pravno urejeno.
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2. UGOVOR VESTI
Ugovor vesti je ugovor glede lastne uresničitve, opravljanja kakšnega dejanja ali službe,
izvirajoč iz vesti. (Kravos, 2004 ). Cerar (1993) o ugovoru vesti govori kot o kršitvi prava s
strani osebe, ki meni, da ji je ravnanje v skladu z določeno pravno normo moralno
prepovedano, zaradi splošne ali specifične narave te norme, kadar se razteza na določene
primere, na katere se po mnenju posameznika ne bi smela. Po določenih pravnih in/ali
političnih aktih sodi ugovor vesti med oblike neposlušnosti. Drugi obliki te vrste
neposlušnosti sta civilna (državljanska) in revolucionarna neposlušnost, ki je politično
zasnovana kršitev prava. Posredno ali neposredno je namenjena spremembi oblasti
oziroma ustavne ureditve. Civilna neposlušnost je politično motivirana kršitev prava in je
namenjena ali neposredno spremembi prava ali politike oblasti. Lahko se kaže v javnem
protestu in nestrinjanju s pravom oziroma z državno politiko. Šelih (2001) meni, da vse tri
neposlušnosti štejejo za pomembno merilo (demokratične) kakovosti pravnega sistema.
Avtorica v nadaljevanju ugovor vesti opredeljuje kot posameznikovo ravnanje v skladu s
svojo individualno vestjo; to je praviloma nejavno dejanje. Praviloma je zasnovano na
moralnem, religioznem ali drugačnem prepričanju posameznika.
Zgodovinsko se je uveljavljanje ugovora vesti najprej pojavilo pri služenju vojaškega roka
in kasneje na treh zdravstvenih področjih: medicini, zdravstveni negi in farmaciji. Pravna
opredelitev in status ugovora vesti sta se v preteklih letih spreminjala. Tudi verska
prepričanja so bila izhodiščna točka mnogih narodov za pravno priznanje statusa ugovora
vesti (Schinkel, 2007).

Prvi pravno priznani primer varovanja ugovora vesti predstavlja Deklaracija o pravicah
človeka in državljana (1789), ki jo je sprejela francoska narodna skupščina. Deklaracija je
izrazit primer pravne uresničitve idej o človekovih pravicah kot so se postopoma
izoblikovale do 18. stoletja. Požun (2012) navaja, da je bilo v medijih, strokovnih revijah
in literaturi najti večje število objav, ki so navajale primere ugovora vesti pri zdravstvenih
delavcih, opisovale so vpliv uveljavljanja ugovora vesti na izvajanje zdravstvenih storitev
in predvidevanja, da se bo povečalo število zdravstvenih delavcev, tudi medicinskih sester
in babic, ki bodo uveljavljali ugovor vesti za izvajanje nekaterih zdravstvenih posegov.
Pričakuje se predvsem povečanje pri posegih, vezanih na umetno prekinitev nosečnosti,
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reproduktivno zdravje, genetsko svetovanje, odvzem organov mrtvim darovalcem,
oploditev z biomedicinsko pomočjo, pri predpisovanju tablet za kontracepcijo in pri
plastičnih estetskih operacijah, ki niso posledica poškodb ali bolezni. V nadaljevanju avtor
navaja, da Zakon o zdravstveni dejavnosti ne podaja jasnega odgovora, pri katerih posegih
lahko zdravstveni delavec konkretno uveljavlja ugovor vesti.
Če bi ugovor vesti uveljavljali brez obrazložitve in vsebine, bi to lahko na široko odprlo
vrata uveljavljanju ugovora vesti za nesmiselna ali celo nevarna dejanja in področja. Zato
je potrebno jasno določiti meje, da bi preprečili zlorabe in izogibanje dolžnostim (Schinkel,
2007).

2.1 Pojem vesti
Zgodovinsko gledano je pojem vesti prisoten v vseh družbah, vendar se njegova vsebina
ves čas spreminja. Etični in verski vidik vesti imata mnogo različnih pomenov; je dobro ali
slabo, zapoveduje ali opozarja, povzdiguje ali obsoja, te spodbuja k borbi ali te pušča
ravnodušnega, lahko ima funkcijo nadzora ali povzroča bolečino (Požun, 2012). Slovar
slovenskega knjižnega jezika opredeli vest kot »občutek, zavest o moralni vrednosti
lastnega ravnanja, mišljenja, ki vzbuja občutek moralne odgovornosti« (SSKJ, 2008). Vest
je tudi človekova osebna lastnost, temelj osebnosti, odsev vzgoje, civilizacije, kulture ter
osebnih etičnih in moralnih norm in samokontrole. V vseh primerih zagotovo ne more
zadostiti posebnostim pri delu v zdravstvu, je pa vsekakor temelj (Kravos, 2004). Zorko
(2014) bistveno prvino vesti opredeljuje kot posameznikov sistem vrednot, na podlagi
katerega se odloča, kaj je prav in kaj ne.
Vest predstavlja najbolj oseben in individualen del človeka. Ravno v odločitvah vesti
prihaja do izraza posebnost, enkratnost in nezamenljivost osebe. Vest je središče osebne
eksistence, v kateri se izraža človekova možnost dokončnega razpolaganja s samim seboj
in osmišljanja svojega življenja. Skozi vest se človek zave razsežnosti dobrega, vrednot in
njihovega zavezujočega značaja, zmožnosti odločanja in odgovornosti. V vesti se človek
zave na eni strani svoje svobode in zmožnosti razpolaganja s samim seboj, na drugi strani
svoje odvisnosti in vezanosti ter predvsem odgovornosti. V odločitvi vesti se človek oklene
ene mnogih možnosti, ki so mu na razpolago in nato izbere možnost kot odločujočo v
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njegovem življenju (Konec, 1997). Gladoič (1998) opisuje, da je vest skozi zgodovino
dobivala različne razlage, ki segajo od tolmačenj, ki posegajo v pravo, do tolmačenj, ki se
dotikajo razsežnosti, ki ležijo globlje od morale, kjer se vest postopoma pretvarja v zavest
in se tako približuje svojemu realnemu izhodišču. Avtor razlaga besede Tomaža
Akvinskega, ki naj bi vest opredelil kot najvišjo instanco za človeško ravnanje, katera naj
bi imela dvojno obliko:
sinderezo, umu dano spoznavno sposobnost najvišjih zapovedi naravnega zakona (pri
njej se ne more motiti),
conscientia, sposobnost posredovanja te zapovedi na posamezen primer (pri njej so
možne napake).

2.2 Ugovor vesti v zdravstvu
Na področju zdravstva se ugovor vesti razume kot zavrnitev nečesa, kar ni v skladu s
posameznikovo vestjo, moralnimi, humanitarnimi, filozofskimi ali etičnimi načeli. Ker je
moralna plat vsakega človeka pomembna za njegovo celovitost, je v civiliziranem svetu
uzakonjena pravica do ugovora vesti (Bućan, 2011). Kolers (2014) opozarja na dve
skrajnosti pri uveljavljanju ugovora vesti, ki se jih mora ugovornik vesti v zdravstvu
izogibati. Na eni strani sebično odločanje, kjer si uveljavljanje ugovora vesti zdravstveni
delavec prikroji po svoje in ne upošteva nobene avtoritete ter na drugi strani popolno
podrejenost, kjer zdravstvena institucija od zdravstvenih delavcev zahteva tudi moralno
sporne odločitve.

Argumente za in proti uveljavljanju ugovora vesti zdravstvenih delavcev so Odell et al.
(2014) ponazorili s premico. Na enem koncu so tisti, ki se zavzemajo za absolutno
spoštovanje ugovora vesti posameznika v vseh primerih. Na drugem pa tisti, ki se
zavzemajo za uveljavljanje profesionalizma in spoštovanje strokovnih standardov,
normativov in pacientovih potreb. Na sredini premice najdejo mesto zdravstveni delavci, ki
iščejo kompromis med lastno vestjo in moralnimi normami, pravicami pacientov ter
zahtevami delovnega mesta. Velik problem predstavlja uveljavljanje ugovora vesti
velikega števila zdravstvenih delavcev na istem geografskem območju za isti zdravstveni
postopek. S tem ogrožajo pravico pacientov do zdravstvenih storitev (Giubilini, 2015).
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Požun (2012) je raziskoval management ugovora vesti med medicinskimi sestrami in
babicami Slovenije. Zajel je namenski vzorec medicinskih sester in babic (n = 598) v 22
slovenskih bolnišnicah. Ugotovitve prikazujejo, da so s pravico do ugovora vesti dokaj
dobro seznanjeni, česar pa ne more potrditi za poznavanje načina uveljavljanja ugovora
vesti. Rezultat te raziskave je pokazal, da približno 6,6 % zaposlenih uveljavlja pravico do
ugovora vesti. Največje poznavanje tega področja kažejo medicinske sestre, ki so
zaposlene v anesteziji, operativni dejavnosti in psihiatriji. To je razumljivo, saj se tam ta
pravica tudi največkrat uveljavlja. Seznanjenost s pravico do ugovora vesti narašča s
stopnjo izobrazbe. Zaskrbljujoč je podatek, da kar desetina raziskovancev meni, da lahko
uveljavlja ugovor vesti tudi v nujni medicinski pomoči. Požun (2012) tudi omenja, da
obstaja tihi ugovor vesti v zdravstveni negi: vodstvo ni seznanjeno z ugovorom vesti
določenega zaposlenega; znan je sodelavcem, ki jih tihi ugovornik zaprosi, naj sodelujejo
pri posegu namesto njega. Ugovor vesti zdravnika odvzame pacientu možnost odločitve in
jo da v roke zdravniku. Pri tej pravici trčita interes zdravnika, ki zakonitega medicinskega
posega ne želi opraviti, saj ni v skladu z njegovo vestjo, ter interes pacienta, ki želi, da se
mu poseg opravi. Komu sedaj dati prav? Ali torej prisiliti zdravnika, da opravi ta poseg?
Ali morda odreči pravico do medicinskega posega pacientu (Škrlec, 2010)? Pacienti imajo
pravico do varne in sodobne zdravstvene oskrbe, zato morajo biti njihove pravice
enakovredne zdravstvenim delavcem, ki imajo pravico do ugovora vesti. Zdravstveni
delavci imajo ustavno, zakonsko in moralno pravico do uveljavljanja ugovora vesti, ki bi
rušila celovitost zdravstvenega delavca, če bi določen poseg izvedel kljub temu, da mu ga
njegova vest prepoveduje. Ugovor vesti zdravstvenih delavcev mora biti legitimen in
iskren in nikakor ne sme ogrožati pacientovega zdravja in življenja. Bistvena je predhodna
jasna opredelitev zdravstvenega delavca, za kateri poseg uveljavlja ugovor vesti in
istočasna seznanitev delodajalca. V tako jasnih primerih pacient do takšnega zdravstvenega
delavca ne bi prišel in bi se tako izognili konfliktu interesov.

Harter (2015) priznava zdravnikom pravico do uveljavljanja ugovora vesti, vendar se
zavzema za njihovo javno razkritje. Trdi, da javno razkritje zdravnikov, ki uveljavljajo
ugovor vesti, ni vdor v njihovo zasebnost. Poleg prednosti javnega razkritja vidi tudi
slabosti. Razkritje bi lahko privedlo do nadlegovanja zdravnikov, diskriminacije na
delovnem mestu in porodilo dvom javnosti v zdravnikovo strokovnost. Pravo in
medicinska etika zagotavljata smernice, po katerih se lahko ravnajo zdravstveni delavci,
vendar pa ne ponujata dokončne rešitve, kako naj se zdravniki in medicinske sestre
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odzovejo, da ne pridejo v konflikt z lastno moralno celovitostjo in pravicami pacientov
(Odell et al., 2014). Bućan (2011) ugotavlja, da imata medicinska sestra in zdravnik kljub
istemu cilju drugačno delo in odgovornost. Sprašuje se, zakaj za medicinske sestre ne
obstaja register vpisa o uveljavljanju ugovora vesti, za zdravnike pa takšen register obstaja.
Predlaga lasten zakon za področje zdravstvene nege, kjer bi medicinske sestre z
zakonskimi predpisi lahko podkrepile področje uveljavljanja ugovora vesti.
Fovargue in Neal (2015) pogrešata jasne in ustrezne parametre uveljavljanja ugovora vesti.
Ob odsotnosti jasnih kriterijev prihaja do izjem in sivih con, ko se vse breme odgovornosti
prenese na zdravstvenega delavca, pacienta ali zdravstveno institucijo. Svet Evrope (2010)
priporoča, naj države članice vzpostavijo jasne in celovite predpise, ki bodo določali in
urejali ugovor vesti na področju zdravstva. Potrebno je vzpostaviti ravnovesje med pravico
do ugovora vesti posameznika ter med poklicno odgovornostjo in pravico vsakega pacienta
do pravočasne in zakonite zdravstvene obravnave.

2.3 Medicinska sestra kot ugovornik vesti
Medicinskih sester z visokimi etičnimi normami si načeloma želi vsak delodajalec. Ugovor
vesti lahko medicinske sestre uveljavljajo že »a priori«, vendar pa se skozi leta in preživele
izkušnje lahko pojavi ugovor vesti na nenadno situacijo, v kateri se medicinska sestra
znajde v t.i. ugovoru vesti »post festum« (Bućan, 2011). Ugovor vesti medicinskih sester
mora biti utemeljen in ne sme izhajati iz osebnega interesa, strahu, udobja ali predsodkov.
Temeljiti mora na dobro premišljeni, avtonomni in kritično reflektivni odločitvi. Ugovor
vesti predstavlja zadnjo možnost za rešitev problema, šele potem, ko so ostale možnosti
dokončno izčrpane (Australian Nursing and Midwifery Federation, 2015).

Davis, Schrader in Belcheir (2012) so raziskovali, kateri dejavniki najbolj vplivajo na
uveljavljanje ugovora vesti medicinskih sester. Medicinske sestre, katerih etična
prepričanja so sovpadala z verskimi prepričanji, so opisovale višjo stopnjo moralne
odgovornosti in so pogosteje razmišljale o uveljavljanju ugovora vesti kot medicinske
sestre, ki so svoja etična prepričanja povezovale z družinskimi vrednotami, delovnimi
izkušnjami in poklicnim etičnim kodeksom.
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Magelssen (2012) opisuje potrebo po zaščiti moralne celovitosti medicinskih sester in
pravico do uveljavljanja ugovora vesti, vendar le ob izpolnjevanju predhodno določenih
kriterijev. Vsebina kriterijev se nanaša na izpolnjevanje pacientovih pravic in moralno
celovitost zdravstvenih delavcev. Wicclair (2011) je v svoji raziskavi analiziral
kompatibilnost »mirne vesti« v skladu z osnovnimi etičnimi normami ter ustreznim in
dobro zagotovljenim zdravstvenim varstvom in profesionalnimi dolžnostmi zdravstvenih
delavcev. V kritični analizi avtor najde rešitev v specializiranih oziroma subspecializiranih
medicinskih sestrah na posameznih področjih, kjer je že v samem izobraževanju jasno, pri
kakšnih postopkih in kakšno zdravstveno nego bodo izvajale.

Lachman (2014), prirejeno po Magelssen (2012), opisuje, kateri pogoji morajo biti
izpolnjeni, da zdravstveni delavec lahko uveljavlja ugovor vesti. Pogoji so naslednji:
zagotavljanje zdravstvenega varstva bi resno vplivalo na moralno celovitost
zdravstvenega delavca;
ugovor je verodostojno moralno ali versko opredeljen;
ugovor vesti zdravstveni delavec ne uveljavlja za bistveno področje svojega dela;
pacientovo zdravstveno stanje zaradi tega ni ogroženo in predstavlja sprejemljivo
majhno tveganje;
uveljavljanje ugovora vesti zdravstvenih delavcev ne prinese podaljševanja zdravljenja
in nerazumljivih stroškov;
breme za sodelavce in zdravstveno ustanovo je sprejemljivo;
ugovor vesti je sprejemljiv pri novih ali negotovih postopkih, ki so moralno sporni.
Vprašanje, ali lahko medicinska sestra zavrne dodelitev pacienta v obravnavo ali
sodelovanje v posameznih postopkih zdravstvene oskrbe, nima enoznačnih odgovorov,
kajti obstaja veliko različnih zakonov in ureditev, ki se nanašajo nanj (Cady, 2008).
Vodilne medicinske sestre morajo predvidevati, da bo s tehnološkim napredkom,
spreminjanjem zdravstvene politike in povečevanjem obsega dela vse več medicinskih
sester postavljalo vprašanje lastne moralne celovitosti in razmišljalo o uveljavljanju
ugovora vesti. Zato naj bi pripravile stalna izobraževanja v tej smeri ter oblikovale
smernice in sodelovale pri raziskavah na področju zagotavljanja moralne celovitosti
medicinskih sester (Ford, Fraser in Marck, 2010).
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2.4 Zdravnik kot ugovornik vesti
Chervenak et al. (2006) opisujejo, da v medicinski praksi prihaja do različnih okoliščin, v
katerih se lahko pojavijo morebitni konflikti med moralnimi načeli in vrednotami
zdravnikov, pravnimi in institucionalnimi pravili ter pravicami in pričakovanji pacientov.
Pomembno je, da imajo zdravniki možnost uveljavljanja ugovora vesti in zavrnejo poseg,
ki je moralno sporen. Vendar ta pravica ni brezpogojna, mora biti razumno utemeljena in
predhodno uveljavljana. Nikakor ne sme temeljiti na udobju ali predstavljati kolektivno
zavrnitev.
Kljub splošno dobri ureditvi v slovenski zakonodaji pri urejanju pravice do ugovora vesti
za zdravnike obstaja nekaj pomanjkljivosti. Prva je zdravnikova možnost, da lahko pravico
do ugovora vesti uveljavlja le na podlagi izjave, ki jo je podal ob vpisu v register
Zdravniške zbornice, ko je uradno postal zdravnik. Ugovora vesti v skladu z 81. členom
Zakona o zdravniški službi (2006) kasneje ne more več uveljavljati. Zakon, ki mu je v 31.
in 49. členu prej podelil pravico do odločanja v skladu s svojo vestjo, je to v 81. členu
izjemno omejil. Zdravniku kot posamezniku, z vidika Ustave, krši pravico do ugovora
vesti, ki je trajna ter pravico do svobode vesti, ki dovoljuje spreminjanje prepričanj
posameznika (Zorko, 2014).

V praksi je kar nekaj zdravnikov, ki uveljavljajo pravico do ugovora vesti, izjave o
ugovoru vesti za Zbornico pa niso napisali, saj so se sklicevali na ustavno pravico. Iz tega
razloga je težko reči, koliko zdravnikov pravzaprav uveljavlja ugovor vesti (Požun, 2012).
Kravos (2004) ugotavlja, da je pri vpisu v register Zdravniške zbornice letu 2004 izjavo o
uveljavljanju ugovora vesti za določen zdravstveni postopek podalo 76 zdravnikov. Maja
2011 je bilo zdravnikov, ki so podali izjavo o ugovoru vesti pri vpisu v register Zdravniške
zbornice, 226 (Požun, 2012). Po podatkih, ki jih navaja Fabjan (2015), je v letu 2014
ugovor vesti prijavilo 285 zdravnikov, največ jih je bilo s področja ginekologije in
porodništva. Uveljavljanje ugovora vesti mora biti legitimno in temeljiti na iskrenosti, ki ni
vprašljiva. Ne sme dajati občutka dvoma o resničnosti razlogov zdravnika in ne ogrožati
pacientovega zdravja in življenja (Škrlec, 2010).
Davis (2004) predstavlja način, kako rešiti situacijo, ko zaradi ugovora vesti zdravnika
pride do konflikta med zdravnikom in njegovim pacientom. Predlaga, naj razmerje
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zdravnik-pacient popolnoma preneha ali naj preneha zgolj za določen postopek. V tem
primeru zdravnik z ugovorom napoti pacienta k zdravniku brez ugovora, vendar se pri tem
pacienta ne sme spraviti v slabši položaj kot bi bil, če ne bi nikdar prišel k zdravniku z
ugovorom. Avtor to imenuje restitucijski pristop; v primeru, ko restitucija (vrnitev v
prejšnje stanje) ni mogoča, mora zdravnik izvesti poseg.

Kot ugotavlja Fabjan (2015), je v praksi slovenskega zdravstva vzpostavljeno ravnovesje,
oziroma je sorazmerno zadoščeno tako pravici do ugovora vesti kot tudi pravici do
zdravstvenega varstva. Do sedaj v slovenskem medijskem prostoru ni bilo zaznati
primerov, v katerih bi zavračali ali onemogočili izvajanje zdravstvenih storitev zaradi
ugovora vesti, ne da bi zagotovili nadomestnega izvajalca.
Brauer, Yoon in Curlin (2016), so izvedli nacionalno študijo med 1504 ameriškimi
zdravniki v primarnem zdravstvenem varstvu. Realizacija vzorca je bila 63 %. Spraševali
so jih o odzivu na pacientovo zahtevo po določenem zdravstvenem postopku, za katerega
so uveljavljali ugovor vesti. Petnajst odstotkov zdravnikov bi kljub temu da za točno
določen postopek uveljavljajo ugovor vesti, postopek na zahtevo pacienta izvedlo. Nekateri
ameriški teoretiki so mnenja, da bi moral zdravnik pacientu vnaprej razkriti, da ima ugovor
vesti pri določenih posegih. Spet drugi so mnenja, naj se zdravniki z ugovorom izognejo
specializaciji, ki vključuje postopke, ki so v nasprotju z njihovim prepričanjem (Škrlec,
2010).
Zdravnik se pri svojem delu s pacientom srečuje z zapletenimi razmerami, za katere nima
vselej pri roki izdelanega etičnega načela. Na drugi strani se je prav v moderni dobi
medicine ponovno potrdilo, da medicinsko znanje brez trdne etike ni medicina in da se
biološko znanje, uporabljeno brez etičnih regulativov, kaj hitro izpridi proti človeku in
proti humanosti (Balažic, 2003). Kje je meja med poklicno dolžnostjo in osebno moralno
držo? Ali lahko posameznikove moralne norme preglasijo poklicno dolžnost? Zdravniki
imajo dolžnost, da spoštujejo pacientove želje do mere, ko so te še razumljive. Na drugi
strani so tudi zdravniki osebe z vestjo in njihove moralne in etične norme ne smejo biti
kršene (Bradly, 2009).
Savulescu (2006), medicinski etik z Oxforda, je v svojih za medicinsko javnost večkrat
spornih člankih dejal, da je temeljni cilj zdravstvene dejavnosti varovanje zdravja njenih
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prejemnikov. Trdil je da, zdravniki ne bi smeli izvajati samo delnih zdravstvenih storitev,
temveč v celoti izpolniti svoje obveznosti ne glede na svoje moralno in etično prepričanje.

2.5 Pravni vidik ugovora vesti
Ena izmed posebnosti slovenske Ustave je, da kar na dveh mestih ureja pravico do ugovora
vesti. V 123. členu dopušča ugovor vesti vojaški obveznosti, v 46. členu pa na splošno
obravnava možnost, da zakonodajalec uredi ugovor vesti tudi na drugih področjih (Cerar ,
2007). Pravica do ugovora vesti je v Ustavi Republike Slovenije iz leta 1991 opredeljena v
46. členu, ki dopušča ugovor vesti v primerih, ki jih določi zakon. Kdaj je ugovor vesti
dopusten, natančneje določajo posamezni zakoni. Pravica do ugovora vesti je na področju
zdravstva urejena v Zakonu o zdravstveni dejavnosti (2005), v Zakonu o zdravniški službi
(2006), v Zakonu o pacientovih pravicah (2008), v Kazenskem zakoniku (2012) in Etičnih
kodeksih posameznih poklicnih skupin zdravstvenih delavcev.
Kdo izmed zdravstvenih delavcev lahko uveljavlja pravico do ugovora vesti, je določeno v
prvem odstavku 56. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. Pravico do ugovora vesti lahko
uveljavlja vsak zdravstveni delavec in vsak zdravstveni sodelavec. Omenjeni lahko
odklonijo zdravstveni poseg, če sodijo, da ta ni v skladu z njihovo vestjo in pravili
medicinske etike. Ta pravica ne velja za nudenje nujne medicinske pomoči, ki je v primeru
odklonitve kaznivo dejanje, kar je opredeljeno v 178. členu Kazenskega zakonika (Zorko,
2014).

Mednarodni pravni akti, kjer je omenjen ali opredeljen ugovor vesti v zdravstvu, so
Hipokratova prisega, Ženevska deklaracija (1948), Mednarodni kodeks zdravniške etike
(1949), Deklaracija iz Osla (1970), Deklaracija o genetskem svetovanju in genetskem
inženiringu (Statement on Genetic Counseling and Genetic Engineering) (1987) ter
Deklaracija iz Lizbone o pravicah pacientov (Declaration of Lisbon on the Rights of the
Patient) (1981), (Zorko, 2014). Najbolj znana in bolj ali manj priznana listina s področja
zdravstvene dejavnosti je Hipokratova prisega, v kateri je ugovor vesti zajet pod pojmom
»delovanje po vesti«. Zdravnik naj bi deloval v prid pacientov ter od njih odvračal vse, kar
bi jim utegnilo biti škodljivo in nevarno (Kravos, 2004).
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Zdravstveni delavci imajo danes v večini držav Evropske unije pravico, da zavrnejo
opravljanje etično spornih postopkov, če so ti v nasprotju z njihovim etičnim prepričanjem.
Ta uredba je v skladu z 9. členom Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, s
stališčem Komisije za človekove pravice pri združenih narodih in z 18. členom
Mednarodnega pakta Združenih narodov o političnih in državljanskih pravicah, ki govorijo
o človekovi pravici do svobode vesti. S pravnega vidika govorimo o pravici do ugovora
vesti – kot pravno zavarovani možnosti nekega ravnanja, v tem primeru ravnanja, ki
pomeni izjemen in dopusten odstop od splošne pravne ureditve, zgolj na podlagi
posameznikovega sklicevanja na lastno vest. Vest je moralna pojavnost, ki je seveda tudi
izraz globljih, na primer duhovnih ali religioznih teženj posameznika. Ugovor vesti je v
svoji avtentični pojavnosti moralna dolžnost in ne, kot se zmotno navaja, moralna pravica
(Bućan, 2011).
Pravo je kot objektiviziran enotni sistem dolžno zagotavljati enako varstvo pravic vsem, na
katere je naslovljeno. V razmerju med moralo in pravom velja načelo, da pravo kot enoten
sistem pravil ne more upoštevati vseh različnih in raznolikih moral, ki v družbi obstajajo,
pa tudi nobena izmed teh moral ne more zahtevati popolno upoštevanje svojih norm v
pravnem sistemu. Pravo naj teži k temu, da so pravne norme čim bolj usklajene z normami
poklicno etičnih kodeksov; vedno pa obstajajo tudi pravne norme, ki se razhajajo s
poklicno-etičnimi normami – prav zato, ker zadnje pokrivajo le eno izmed v družbi
obstoječih moral. Izhod iz te zagate nudi ravno obstoj ugovora vesti kot posebne možnosti,
ki jo pravo zagotavlja za primere razreševanja individualne stiske posameznika, ki se
znajde med kladivom pravne norme in nakovalom moralne (poklicnoetične) norme, ki jo je
ponotranjil (Šelih, 2001).
Po mnenju Informacijskega pooblaščenca je dopustno, da izvajalec zdravstvenih storitev
(na njegovo pobudo) od zaposlenih ali zunanjih pogodbenih zdravstvenih delavcev pridobi
vnaprejšnjo izjavo o uveljavljanju ugovora vesti. To je dopustno le v primeru, kadar je
dajanje izjave zasnovano na prostovoljni osnovi in je posameznik obveščen, da vnaprejšnje
izjavljanje ni obvezno. Izvajalec zdravstvenih storitev lahko izjavo kadarkoli spremeni ali
jo poda kasneje. Izjava ni zavezujoča in ne velja za nujne medicinske posege. Vnaprejšnje
izjavljanje je smiselno le v primerih, če izvajalec zdravstvenih storitev meni, da (okvirne)
podatke potrebuje zaradi ustrezne prilagoditve organizacije dela. Kot delodajalcu mu je
namreč potrebno priznati to pravico. Tako lahko vnaprej predvidi možne ovire pri
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obveznosti po »zagotovitvi možnosti za nemoteno uveljavljanje pravic pacientov s
področja zdravstvenega varstva«. (Pirc Musar, 2011).
Campbell (2011) razlaga 9. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki določa
zaščito svobode misli, vesti in veroizpovedi. V omenjenem členu prepoznava pravico do
ugovora vesti v zdravstvu, medtem ko je sodna praksa v primeru Pichon in Sajous
pokazala, da omenjeni člen zelo malo oziroma praktično ne ščiti zdravstvenih delavcev, ki
uveljavljajo ugovor vesti.
Dobro bi bilo, da bi določene predloge glede razvoja zakonodaje na področju zdravstva
podali tudi zdravstveni strokovnjaki, ki lahko pripomorejo k razvoju zakonodajne
medicine. Tako bi se zakonodaja in medicina razvijali sorazmerno. Tedaj bi lahko rekli, da
se zdravstvenim delavcem da zaupati, ker delujejo soodvisno z zakonodajnim telesom. Ne
razmišljajo samo z možgani države, ampak tudi z možgani zdravstvene stroke (Bućan,
2011).

2.6 Etični vidik ugovora vesti
Pravica do ugovora vest zdravnika je opredeljena v Kodeksu medicinske deontologije
(1992), ki pravi: »Zdravnik je dolžan odkloniti vsakršen poseg, ki bi po njegovem
strokovnem prepričanju in vesti mogel biti neetičen in za bolnika škodljiv«. Če medicinska
sestra sodi, da postopek ali poseg ni v skladu z njeno/njegovo vestjo ali verskim
prepričanjem, lahko uveljavlja ugovor vesti. O tem je dolžna predhodno obvestiti
zdravstveni zavod oziroma delodajalca. Ne sme pa odkloniti nujne medicinske pomoči,
ustrezne njeni strokovni usposobljenosti, ne glede na to, ali je za pomoč izrecno zaprošena.
(Kodeks etike v zdravstveni negi, 2014). Ugovor vesti je po svoji temeljni oziroma
avtentični naravi moralna dolžnost. Poklicno etični kodeksi različnih poklicev so zato v
bistvu izraz določene objektivizirane morale, predstavljajo povprečna, dogovorjena,
kompromisna pravila. V bistvu gre za kompromis med moralnimi vrednotami
posameznikov v določenem poklicu, določenem času in določenem prostoru. Njihov
namen je pomagati posameznikom pri oblikovanju etičnih načel, po katerih se lahko
ravnajo oziroma jih upoštevajo pri svojem ravnanju. Ker so ti kodeksi obvezni, jemljejo
posamezniku del njegove avtonomije/svobode, ker pa je svoboda glavna značilnost
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avtentične morale (posameznika), je v zvezi z njimi težko govoriti o avtentični morali
takšnih kodeksov. Poklicno etični kodeksi se spreminjajo hkrati s spreminjanjem družbenih
vrednot in razvojem stroke (Šelih, 2001).
Odell et al. (2014) se v Etični analizi ugovora vesti v zdravstvenih poklicih sprašujejo ali bi
moral zdravstveni delavec zamenjati delovno mesto, kadar je prisiljen delovati v nasprotju
s svojimi verskimi ali moralnimi načeli, da bi izpolnil zahteve svojega delovnega mesta in
pričakovanja ter pravice pacientov. Dolžnost zdravstvenih delavcev je, da ob vsakem
uveljavljanju ugovora vesti skrbno pretehtajo, ali morebiti prekomerno ne posegajo v
pravico pacienta, saj je on tisti, ki je v stiski in se je z upanjem in zaupanjem obrnil na
zdravstveno stroko, da bi mu pomagala (Fabjan, 2015).

2.7 Strokovni vidik ugovora vesti
Delavec mora v vsakem primeru ugovora vesti zadostno utemeljiti svoj ugovor, da je iz
njega mogoče zaključiti, da določen poseg res nasprotuje vesti delavca in zakaj.
Zdravstveni zavod je dolžan upoštevati utemeljen ugovor vesti zdravstvenega delavca,
vendar mora tudi pacientom zagotoviti možnost za nemoteno uveljavljanje pravic s
področja zdravstvenega varstva (Mnenje o uveljavljanju ugovora vesti v operacijski
zdravstveni negi, 2014).
Zdravniška stroka se vse bolj srečuje z vprašanjem, kje so meje delovanja v korist pacienta.
Velja splošno pravilo, da zdravnik ne sme odkloniti nujne medicinske pomoči, ustrezne
njegovi strokovni usposobljenosti, ne glede na to, ali je na delovni dolžnosti ali ne in ali je
za pomoč izrecno naprošen (Bućan, 2011). Požun (2012) poudarja pomen timskega dela,
saj lahko v primeru, ko bi bila na razpolago samo ena medicinska sestra v izmeni, kjer se
izvajajo posegi oz. intervencije, ki niso v skladu z njeno vestjo, pride do hude konfliktne
situacije. Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v okviru svojih pristojnosti nudijo pacientu
kompetentno zdravstveno nego po jasno opredeljenih standardih. (Kodeks etike v
zdravstveni negi, 2014). Kadar so medicinske sestre postavljene v situacije, ki presegajo
sprejemljive moralne meje ali kršijo poklicne standarde, lahko brezpogojno uveljavljajo
ugovor vesti (American nurses association, 2001). Medicinska sestra ne uveljavlja ugovora
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vesti za posameznega pacienta, temveč za negovalno intervencijo, ki ji je bila dodeljena
(Lachman, 2014). Ameriško združenje medicinskih sester (The American Nurses
Associations) na prvo mesto postavi odgovornost medicinske sestre, da že vnaprej
obravnava vprašanja vrednot in jih reši na način, da zagotovi ustrezno zdravstveno oskrbo
pacientom in pri tem ohranja svojo moralno celovitost (American nurses association,
2001). Kodeks etike narekuje spoštovanje in razvijanje humanih vrednot ter opredeljuje
temeljne poklicne vrednote. Ureja tisto, kar strokovnjak mora in more storiti v neki
konkretni situaciji. Hkrati pomaga medicinski sestri pri odločanju, posebno takrat, ko se
znajde pred zahtevnimi strokovnimi in etičnimi dilemami (Kravcar, 2009). Ugovor vesti v
zdravstvu je nedopusten v primerih, ko je pri pacientih potrebno izvesti standardne
postopke zdravljenja in terapije ter diagnostike in rehabilitacije (Fabjan, 2015).
Študenti medicine in zdravstvene nege ne smejo zavračati izobraževanja o postopkih, v
katerih ne želijo sodelovati, toda lahko uveljavljajo ugovor vesti za njihovo izvajanje pod
nadzorom mentorja (Cook, Arango Olaya in Dickens, 2009).
Medicinska sestra ima poklicno in pravno dolžnost, da nudi pacientu zdravstveno nego in
izvede vse potrebne negovalne intervencije, od takrat, ko je prevzela pacienta, pa vse do
takrat, ko pacienta v obravnavo prevzame druga medicinska sestra (Lachman, 2014).
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3. DAROVANJE ORGANOV IN TKIV
Presaditev organov in tkiv je zdravstvena dejavnost, ki uporablja za zdravljenje darovane
organe ali tkiva. Želja, da bi oboleli ali nedelujoči organ zamenjali z drugim, se je v
zgodovini vseskozi pojavljala. O tem obstajajo zapisi iz obdobja 300 let pred našim
štetjem. Že Homer v Iliadi opisuje čudežno bitje Himero, ki je sestavljeno iz delov
različnih bitij (Avsec Letonja, 2006).
Prva ideja o presaditvi organa kot nadomestitvi obolelega organa, ki ni več zmožen
opravljati svoje naloge, je stara že več kot sto let. Prvi poizkus presaditve ledvice psa na
njegov vrat so izvedli že davnega leta 1902. Leta 1954 so opravili prvo zares uspelo
presaditev ledvice živega darovalca enojajčnega dvojčka pri človeku. Presaditve organov
so se v Sloveniji začele leta 1970 s prvo uspešno presaditvijo ledvice živega darovalca
(Todorov, 2010). Dejavnost presaditve organov in tkiv se je hitro razvijala prav zaradi
pomanjkanja nadomestnih oblik zdravljenja pri pacientih s kronično odpovedjo delovanja
organov. Število pacientov, ki čakajo na presaditev, je vedno večje od števila mrtvih
darovalcev in števila, ki jih uspejo pridobiti v posameznih transplantacijskih mrežah.
Veliko pacientov umre, preden dobijo ustrezen organ. V večini držav se sprašujejo, kako
povečati število darovalcev organov po smrti (Avsec Letonja in Vončina, 2003). Presaditev
organov je metoda zdravljenja, ki temelji na principu, da odvzamejo organe živim ali
umrlim osebam v določenih okoliščinah in jih presadijo v prejemnikovo telo. Je verjetno
najradikalnejši način zdravljenja, a hkrati uveljavljena metoda zdravljenja končne
odpovedi organov. Vse to poteka pod določenimi pogoji (zdravstveno stanje prejemnika,
sorodstveno razmerje in narava organov). Poleg presaditve samega organa dejavnost
zajema tudi dodelitev ali alokacijo organov, transport, pripravo darovalca in prejemnika,
shranjevanje organov, zagotavljanje kakovosti in varnost sistema ter številne podporne
dejavnosti (Todorov, 2010).

Slovenci imamo do darovanja organov, ki velja za eno najbolj humanih in plemenitih
odločitev, v teoriji pozitiven odnos, v praksi pa je slika nekoliko drugačna. V register
darovalcev je namreč vpisanih manj kot pol odstotka Slovencev, medtem ko jih po
izsledkih raziskav darovanje organov brezpogojno podpira skoraj 70 odstotkov (Sojar,
2013).
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Živi darovalec lahko podari svoj organ ali tkivo, če je to po medicinskih kriterijih v mejah
sprejemljivega tveganja za njegovo zdravje. Korist za prejemnika mora biti večja od škode,
ki prizadene darovalca (Slovenija – transplant, 2015).
Zaradi izjemno dobrih rezultatov zdravljenja in širjenja indikacij se z leti pri nas in po
svetu povečuje potreba po številu presaditev. Dejstvo je, da se število čakajočih na
presaditev povečuje, število ustreznih umrlih darovalcev pa je stalno. V Evropi povprečno
zaznamo od 15 do 20 mogočih umrlih darovalcev na milijon prebivalcev. V državah z
najbolj razvitimi donorskimi programi, na Hrvaškem v Španiji in Avstriji, jih zaznajo tudi
do 40 na milijon. S takšnim delom in rezultati lahko dejansko zagotovijo možnost
zdravljenja s presaditvijo veliki večini pacientov, ki to potrebujejo. Rezultati zdravljenja s
presaditvijo so v Sloveniji na visoki ravni in primerljivi s svetovnimi statistikami. Kar nas
loči od držav z razvito transplantacijsko dejavnostjo, je razmeroma malo opravljenih
presaditev glede na število prebivalcev. Nujno je sodelovanje strokovne javnosti, politike
in seveda širše javnosti, ki mora prepoznati tovrstno zdravljenje kot nacionalni interes. Od
preloma tisočletja naprej se, poleg uveljavljenega odvzema organov po potrjeni možganski
smrti, uvaja odvzem organov po cirkulatorni smrti. Gre za odvzem organov (jeter, pljuč,
ledvic, trebušne slinavke) za namen presaditve, ki sledi diagnostiki in potrjevanju smrti po
cirkulatornih merilih (Avsec in Šimenc, 2013).
Z boljšo organizacijo in strokovnim napredkom na področju pridobivanja organov in tkiv
od umrlih darovalcev se lahko poveča število razpoložljivih organov, a le do neke mere.
Prav iz tega razloga poteka danes razvoj v dveh smereh: oblikovanju umetnih organov in
ksenotransplantaciji. Med umetnimi organi ima najboljše možnosti srce. Vsi poskusi
narediti umetna jetra in umetna pljuča so bili do sedaj neuspešni. Nove možnosti odkriva
tudi razvoj ksenotransplantacije. Ksenotransplantacija pomeni način zdravljenja, kjer se za
presaditev uporabi organ, ki je vzgojen v živali prav za ta namen. Sprva so bili poizkusi
usmerjeni na človeku najbolj sorodne živali – opice (šimpanze in pavijane). Vendar so zdaj
intenzivne raziskave na obeh straneh Atlantika usmerjene v pridobivanje prašičjih organov.
Rezultati raziskav so obetavni, vendar je ta način zdravljenja še daleč pred uporabo v
klinične namene. Aktualni in nerešeni so še vedno tako etični problemi kot možnost
prenosa okužb iz živalskih na človeško vrsto (Slovenija-transplant, 2015). V Španiji se
90 % presaditev opravi z organi darovalcev, odvzetih po potrjeni možganski smrti. Kljub
temu da je Španija ena vodilnih držav po številu presaditev, je razkorak med potrebami
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pacientov po organih in številom darovalcev vsako leto večji in veliko pacientov na čakalni
listi umre. Da bi zmanjšali pomanjkanje organov, so razvili alternativne strategije, kot je
darovanje organov ali delov organa živih darovalcev, razširili so krog meril o primernosti
organov po možganski smrti ali po cirkulatorni smrti. Vendar imajo te alternativne rešitve
številne omejitve in kljub temu ne morejo zadovoljiti vseh potreb po organih (Escudero in
Otero, 2015).
Angleški raziskovalci iz Univerze v Nottinghamu, Univerze v Stirlingu ter Univerze
Northumbria so pod vodstvom E. Fergusona analizirali sisteme darovanja organov v 48
državah za obdobje trinajstih let. Izmed 48 držav jih 23 uporablja »opt-in« sistem in 25
»opt-out« sistem. »Opt-in« sistem pomeni, da se potencialni darovalci registrirajo v sistem
za darovanje organov po smrti. Pri sistemu »opt-out« je darovanje organov po smrti
samodejno, z izjemo, kadar je oseba za časa svojega življenja izrecno nasprotovala
darovanju organov. V državah s sistemom darovanja organov po smrti »opt-out« presadijo
več ledvic in jeter kot v državah s sistemom »opt-in«. Z namenom povečanja števila
organov za presaditev se nacionalne zdravstvene oblasti srečujejo z izzivom, ali spremeniti
trenutni sistem pridobivanja organov v sistem »opt-out« ali vztrajati pri dosedanjem
sistemu. Zato Shepherd, Ronan, in Ferguson (2014) oblikovalcem zdravstvene politike
posameznih držav priporočajo, naj analize njihove raziskave uporabijo za spremembe
nacionalne politike v zvezi s pridobivanjem organov. Svetuje vzpostavitev registrov, ki bi
zajemali vse v zvezi z darovanjem organov, od števila postelj v intenzivni terapiji do
usposobljenosti posameznih kirurgov. V Veliki Britaniji v Walesu so se odločili za
spremembo pridobivanja organov iz dosedanjega sistema »opt-in« v sistem »opt-out«.
V Združenih državah Amerike je trenutno v veljavi »opt-in« sistem. Po podatkih njihovega
Ministrstva za zdravje in človeške vire (US Department of Health & Human Services) je
bilo v letu 2013 opravljenih 28.000 presaditev organov. Dnevno prejme darovan organ v
povprečju 79 ljudi. Zaradi pomanjkanja organov dnevno umre 18 ljudi na čakalni listi. V
Združenih državah Amerike vsakih 10 minut dodajo pacienta na čakalno listo za presaditev
organov (Shepherd, Ronan, in Ferguson, 2014).
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3.1 Pravna urejenost darovanja organov in tkiv
Slovenija je pridobila prve zakone na področju presaditve organov in tkiv leta 1984. Leta
1986 je slovenska medicina uvedla Pravilnik o ugotavljanju možganske smrti (Gajzer,
2014).
Državni zbor Republike Slovenije je 27. januarja 2000 sprejel Zakon o odvzemu in
presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZOPDCT), ki je usklajen z Evropsko
zakonodajo. ZOPDCT določa pogoje za odvzem organov in tkiv živega ali mrtvega dajalca
z namenom zdravljenja druge osebe in pri tem opozarja na potrebno spoštovanje pri
odvzemu in ravnanju z deli umrle osebe. Ta zakon je usklajen z resolucijo Sveta Evrope in
drugimi moralnimi načeli, ki jih zahtevajo različne deklaracije Svetovne zdravstvene
organizacije. Vsi potrebni podzakonski akti in pravilniki izhajajo iz tega zakona (Avsec
Letonja, 2003). Še en pomemben zakon opredeljuje področje transplantacij v Republiki
Sloveniji. To je zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za
zdravljenje (ZKVČTC) (2007). ZKVČTC je kot svoj podzakonski akt uvedel še šest
pravilnikov. Pravilniki skrbijo za podrobnejšo razlago stroke na področju presajanja
organov. Najnovejši Zakon, ki ureja področje presaditve organov in tkiv, je Zakon o
pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT) (2015).
Pravna definicija označi presaditev ali transplantacijo kot postopek, pri katerem gre za
prenos živih celic, tkiv ali organov enega osebka drugemu ali iz enega dela telesa v
drugega, da bi se vzpostavila izpadla funkcija. Osebek, od katerega celice, tkiva ali organe
odvzamemo, imenujemo darovalec, tistega, ki mu jih vsadimo, pa imenujemo prejemnik.
Deli telesa umrle osebe se lahko odvzamejo po tem, ko je z gotovostjo, v skladu z
medicinskimi kriteriji, na predpisan način ugotovljena njena možganska smrt. Šteje se, da
je nastopila smrt osebe, če je skladno z medicinskimi kriteriji in na predpisan način
ugotovljeno nepovratno prenehanje funkcij možganov (Avsec Letonja, 2003).
V pravu so v osnovi uveljavljene tri različne ureditve. Prva razlaga pravi, da je organe
mogoče odvzeti, če umrli za časa življenja temu ni nasprotoval in če njegovi svojci
privolijo v takšen odvzem. Druga razlaga pravi, da je organe mogoče odvzeti vedno, kadar
ni jasno izražene volje umrlega. Ta razlaga poudarja pomen odklonitve. Če umrli za časa
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svojega življenja ni izrecno odklonil darovanja organov, temu ne nasprotuje in je torej
organe mogoče odvzeti. V pravnih ureditvah, ki upoštevajo zadnjo razlago, privolitev
svojcev ni potrebna (Flis, 2003).
Vsak človek lahko svojo odločitev že za časa življenja zabeleži kot oporoko. Lahko jo tudi
pove svojcem ali bližnjim osebam. Po smrti osebe se preveri odločitev pokojnika o
darovanju. Če zapisa o opredelitvi ni v zbirki zdravstvenih podatkov, se o tem vpraša
bližnje osebe. Volja posameznika, da po smrti daruje svoje organe, tkiva ali celice za
namen zdravljenja, je lahko zapisana v elektronski zbirki podatkov zdravstvenega
zavarovanja. Podatki o opredelitvi za darovanje so posebej zaščiteni. Dostop je omogočen
le zdravnikom s posebnim pooblastilom na profesionalni kartici in to šele po smrti osebe
(Slovenija – transplant, 2015).
V Španiji je edini pogoj za odvzem organov umrlega darovalca, da umrli v času življenja
ni izrecno nasprotoval darovanju organov. Pri taki ureditvi mnenje sorodnikov ni
pomembno, zato jih ni potrebno obvestiti o nameravanem posegu. Na Hrvaškem, ki je v
samem vrhu po številu mrtvih darovalcev in presaditev, glede privolitve velja, da mora
obstajati pisna privolitev darovalca, ki jo poda za časa življenja. Dolžnost vprašati
sorodnike o dopustnosti odvzema organa ali tkiva ni obligatorna. Javno mnenje na
Hrvaškem je leta 2005 pokazalo, da bi po smrti svoje organe darovalo več kot tri četrtine
prebivalcev Hrvaške.
Belgija je načelo domnevne privolitve v odvzem organov sprejela leta 1986. Privolitev se
poda ob prisotnosti polnoletne priče, ki mora soglašati s privolitvijo.
V nekaterih državah, predvsem v Veliki Britaniji in Španiji, Združenih državah Amerike,
Nizozemski in Belgiji lahko organe odvzamejo tudi darovalcem, ki jim je že zastalo srce
(angl. non-heart-beating donors – NHBD). V Sloveniji takšno darovanje ni
zakonsko dovoljeno in se zato ne izvaja. Nujno potrebna je organizacija
delovnih skupin, ki vključujejo strokovnjake pravnega področja, medicinske etike in
zdravstvenih delavcev, ki se ukvarjajo s presaditvami. Namen teh skupin je priprava
dogovora in smernic o NHBD na državni ravni (Gomez in Varela, 2011).

20

Avsec (2013) poudarja, da postaja v Sloveniji darovanje organov vse uspešnejša zgodba in
nas uvršča med prvih deset najuspešnejših držav v Evropi glede na podatke iz leta 2012.
Tudi med državami, ki so članice Eurotransplanta, si po številu odvzemov na prebivalca
delimo mesto s sosednjo Avstrijo. V Avstriji je tradicija presaditev precej daljša in imajo
zakonsko določeno, t.i. domnevno soglasje, ki izključuje mnenje svojcev. V Sloveniji se
soočamo z zavrnitvami svojcev za darovanje v eni tretjini primerov. Največkrat je razlog
za zavrnitev nepoznavanje volje umrlega in beg pred odločitvijo o darovanju.

3.2 Slovenija – transplant in Eurotransplant
Slovenija – transplant je uradno krajše ime za Zavod Republike Slovenije za presaditev
organov in tkiv. Je osrednja ustanova, ki povezuje nacionalni program zdravljenja s
presaditvijo delov človeškega telesa. Kljub dolgi tradiciji presajanja organov je bila
nacionalna mreža vzpostavljena šele leta 1998. V nacionalni mreži za presaditev organov
in tkiv je osrednja povezovalna ustanova. Tako je poleg Univerzitetnega kliničnega centra
(UKC) Ljubljana v nacionalni program presaditve organov in tkiv vključenih še devet
donorskih centrov po Sloveniji, ki so povezani z osrednjim centrom za presaditev organov
in tkiv v Ljubljani. Skupaj sestavljajo nacionalno transplantacijsko mrežo, ki usklajeno
deluje nepretrgoma 24 ur na dan. To so splošne bolnišnice, ki sprejemajo paciente s
poškodbami možganov oziroma z možgansko kapjo ali krvavitvijo (Slovenija – transplant,
2015).
Temeljne naloge in pooblastila Slovenija – transplanta so:
pospeševanje programa presaditve organov in tkiv,
koordinacija dejavnosti presaditve organov in tkiv na nacionalni in mednarodni ravni,
nadzor nad izvajanjem vseh aktivnosti na področju presaditev v naši državi.
V letu 2014 je bilo presajenih 55 ledvic, 31 jeter in 33 src (Tabela 1). Na področju
presaditve src ima Slovenija že tretje leto zapored največje število presaditev glede na
število prebivalcev na svetu. Na dan 5. 1. 2015 je bilo na čakalnem spisku za presaditev
registriranih 187 pacientov (Slovenija – transplant, 2015).
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Tabela 1: Število transplantacij 2010 – 2014 (Center za transplantacijsko dejavnost v
UKC Ljubljana, 2015).

leto

skupaj število

ledvica

srce

jetra

transplantacij v

trebušna
slinavka

UKCL
2010

104

61

19

23

1

2011

81

46

14

20

1

2012

117

62

28

27

0

2013

115

60

30

21

4

2014

119

55

33

31

0

Eurotransplant je mednarodna transplantacijska mreža, ki združuje Madžarsko, Belgijo,
Nizozemsko, Luksemburg, Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Slovenija se je
Eurotransplantu pridružila leta 2000. Transplantacijski centri vseh držav članic sporočajo
podatke o vseh svojih pacientih, ki so na čakalnem spisku za katerega od organov (ledvica,
pljuča, srce, jetra, trebušna slinavka). Njihova imena so z vsemi potrebnimi podatki
shranjena v centralnem računalniku. Eurotransplant skrbi za optimalno porabo vseh
razpoložljivih organov in tkiv, izmenjavo najboljših kliničnih praks ter zagotavlja
objektivni in pregledni sistem izbire prejemnikov, ki temelji na medicinskih kriterijih.
Eurotransplant promovira, podpira in koordinira transplantacije organov (Avsec, 2015a).

3.3 Center za transplantacijsko dejavnost v UKC Ljubljana
Glede na porast števila presaditev organov in tkiv ter vse kompleksnejšo obravnavo
pacientov za zagotovitev ustrezne oskrbe ter zdravljenja je bila leta 2014 na osnovi sklepa
Strokovnega sveta UKC Ljubljana potrjena reorganizacija koordinacije dejavnosti
presaditve organov in tkiv. Center za transplantacijsko dejavnost izvaja interdisciplinarno
koordinacijo celotne dejavnosti presaditve organov in tkiv v UKC Ljubljana, ki koordinira
aktivnosti tako med posameznimi izvajalci te dejavnosti kot tudi zunanjimi deležniki, kot
so Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), Slovenija – transplant
in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. V Strokovnem poročilu Centra za
transplantacijsko dejavnost (2015) so izpostavili koordinacijo treh ključnih dejavnosti:
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• presaditve organov,
• presaditve tkiv in celic,
• terciarno in razvojno raziskovalno dejavnost.
Center za transplantacijsko dejavnost deluje na področju poenotenja administrativnega dela
postopkov presaditve tkiv in celic, vzpostavitve centralnega arhiva in poenotenega
poročanja JAZMP in Slovenija – transplantu. Vzpostavlja sistem kakovosti na vseh
področjih svojega delovanja (Strokovno poročilo Centra za transplantacijsko dejavnost,
2015).

3.4

Darovanje organov po možganski smrti

Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter
sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti (2001) možgansko smrt opredeli kot
dokončno in nepovratno prenehanje delovanja celotnih možganov (možganskega debla in
možganskih hemisfer) pri osebi, ki se ji ob umetnem dihanju vzdržuje delovanje srca in
obtočil. Za potrditev možganske smrti morajo pri kliničnem pregledu ugotoviti apnoično
neodzivno komo in smrt možganskega debla. Možganska smrt se ugotavlja z dvema
zaporednima kliničnima pregledoma, opravljenima v skladu s 6. členom Pravilnika, ki
pokažeta ugaslost vseh preiskanih možganskih funkcij. Da se dokaže nepovratnost klinične
slike možganske smrti, mora med prvo in drugo ugotovitvijo popolnega prenehanja
delovanja možganov miniti predpisani najkrajši presledek, ki je odvisen od pacientove
starosti in vrste okvare možganov.
Smrt ima mnogo pomenov. Lahko je socialna, lahko je etična, lahko je tradicionalna, ko se
zahteva odmrtje srca, lahko pa je na svojem začetku tudi možganska (Flis, 1998).
Možganska smrt se naj ne bi zamenjala z nepopravljivim vegetativnim stanjem. V primeru,
da je kritično bolni predviden darovalec organov za presajanje, pri ugotavljanju možganske
smrti ne sme sodelovati zdravnik, ki je član tima za odvzem/presaditev organov oziroma je
kakorkoli zainteresiran za odvzem organov umrlega (Trontelj, 1996).
Pa vendar je po medicinski presoji najpomembnejši razlog za čim zgodnejšo diagnozo in
ugotavljanje možganske smrti spoštovanje življenja in spoštovanje pravice do dostojne
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smrti. Tudi skrajšanje mučne negotovosti svojcem ni nepomembna. Zdravniki nemalokrat
pozabljajo, da je obdobje žalovanja ob procesu umiranja ljubljene osebe zapleten in nadvse
občutljiv duševni proces. Če se ob tem pojavijo še dvomi o smrti kot taki, dvomi o
pravilnih postopkih zdravstvenega osebja in dvomi o (ne)načrtovanih namenih z umrlim,
se lahko pojavijo izjemno hudi spori med svojci in zdravstvenim osebjem (oboji so v
takšnih trenutkih pod hudim duševnim pritiskom), ki jih je pogosto nemogoče zgladiti.
Taki spori pa mečejo dolge in grozeče sence obtožb o medicinskih zlorabah na vso
sodobno medicino. Iz zornega kota sodobne socialno-medicinske etike (v nasprotju s
sodobno, k avtonomiji pacienta usmerjeno bioetiko ima ta nekoliko drugačna izhodišča za
svoje poglede) pa so naslednji zelo pomemben razlog za pravočasno ugotavljanje
možganske smrti visoki in nepotrebni stroški ohranjanja trupla na aparatih in potreba po
sprostitvi postelje na intenzivnem oddelku, ki lahko drugemu bolniku reši življenje (Flis,
1998).
Pred leti so večino darovalcev predstavljali mlajši poškodovanci iz prometnih nesreč,
katerih glavni razlog smrti je bila poškodba glave. Danes narašča delež starejših
darovalcev, umrlih zaradi hudih možganskih krvavitev. V nekaterih državah lahko organe
odvzamejo tudi darovalcem, ki jim je zastalo srce. To zahteva številne spremembe na vseh
področjih darovanja. Kljub etičnim, pravnim, tehničnim in organizacijskim oviram
izkušnje po svetu kažejo na izvedljivost odvzema organov in tkiv darovalcem, ki jim je
zastalo srce. To bi lahko tudi pri nas pomembno vplivalo na število pridobljenih organov,
primernih za presaditev. Tudi uspehi zdravljenja s presaditvijo tako pridobljenih organov
so spodbudni, čeprav še ne enako dobri kot pri presaditvah organov možgansko mrtvih
darovalcev (Trotovšek, 2011).

Smrt osebe, katere organi se lahko odvzamejo za presaditev, ugotavlja komisija treh
zdravnikov. Komisijo določa Ministrstvo za zdravje, ki s podzakonskim aktom tudi določa
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani komisije. Zdravnik, ki je sodeloval pri zdravljenju
darovalca ali pa je bil član komisije, katera je ugotovila možgansko smrt tega darovalca, ne
sme sodelovati pri odvzemu in presaditvi delov telesa umrlega. Po vsakem odvzemu dela
telesa zaradi presaditve je potrebno obvezno narediti obdukcijo umrle osebe oziroma
osebe, kateri je odvzet organ. Z medijsko prepoznavnostjo strokovne neoporečnosti
presaditev in z velikimi vložki v znanje in usposobljenost osebja, ki sodeluje pri naštetih
dejavnostih, se je delež odklonitev darovanja organov in tkiv z leti zmanjševal (Avsec
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Letonja, 2003). Načelno velja za umrlega načelo nedotakljivosti. Organe mu je načelno
mogoče odvzeti le, če je umrli v to privolil še za časa svojega življenja. Ker tega največkrat
ne vemo, se zastavlja vprašanje, kdo naj da soglasje za odvzem organov umrli osebi.
Pravno in etično je še najmanj sporno darovanje organov takrat, ko je umrla oseba v to
privolila še za časa svojega življenja (Flis, 2003).

3.5 Etične dileme
Številne razprave o presajanju organov se dotikajo najglobljih vprašanj v bioetiki.
Presajanje organov ima svoje prednosti in omejitve, je hkrati breme in blagoslov napredka
medicine (Flaman, 1994).
Ko je južnoafriški kirurg C. Barnard presadil prvo srce, je svet osupnil. Še največ je bilo
slišati glasov, ki so podvig obsodili. Zdel se jim je veliko preveč tvegan, tako rekoč
pustolovski. Presajanje organov je medicinska dejavnost, kjer se pogosteje kot kje drugje
srečujemo z etičnimi vprašanji. Presaditev organa je včasih zadnja možnost za rešitev
življenja. Pogoste etične dileme, ki se pojavljajo ob presajanju organov, so nedvomno
tveganje, ki se ob presajanju pojavi ter zagotavljanje pravične dostopnosti. Od pravočasne
razpoložljivosti npr. srca ali jeter je včasih odvisno pacientovo preživetje. Na isti organ pa
večkrat čaka več nujnih pacientov (Trontelj, 2003).
Svojci darovalca so postavljeni pred najtežjo odločitev v svojem življenju. Zdravnik jih po
potrjeni možganski smrti svojca najprej obvesti o izgubi življenja. Takoj za tem jih zaprosi
za privolitev v odvzem organov in tkiv. Po privolitvi svojcev pričnejo potekati dejavnosti
in iskanje primernih prejemnikov organov, ki se jim bo istega dne življenje prav tako
spremenilo. Tako se žalost in sreča ves čas v življenju prepletata (Kravcar, 2009).

Etika je sestavni del medicine in delovanja zdravstvenih delavcev. Dejavnost presaditve
organov in tkiv je morda v javnosti še bolj pod drobnogledom kot je medicina sicer, zaradi
odvzema organov mrtvega ali bolje rečeno darovanja organov (in tkiv) mrtvega darovalca,
ki omogočijo prejemniku živeti dalje (Gadžijev, 2007).
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Darovanje organov je eno izmed največjih etičnih dejanj, ki jih človek lahko uresniči v
svojem življenju. Takšno dejanje simbolizira visoko etično zavest človeka, ki je pozitivno
občutljiv na stisko in trpljenje bolnikov, ki se soočajo s težkim zdravstvenim stanjem
(Strehovec, 2012).
Po načelih, ki jih je sprejel Usmerjevalni odbor za bioetiko Sveta Evrope, mora sistem za
dodeljevanje organov vzpostaviti pravila, ki so pregledna in pravična. Preglednost pomeni,
da so merila za dodelitev javnosti odprta in razumljiva. Pravičnost pomeni, da temeljijo na
poštenosti, tankovestnosti in doslednosti in so v soglasju z etičnimi načeli (Trontelj, 2003).
Darovanje organov po smrti za presaditev je plemenito, človekoljubno in etično dejanje, ki
ga podpira večina verstev. Širitev te dejavnosti je v svetu zaželen cilj, če se lahko pridobi
čim več organov na legalen in etično sprejemljiv način. Za krščansko vero truplo ne
predstavlja več osebe, pa vendar je potrebno z njim ravnati spoštljivo, skrbno in z ritualno
počastitvijo. Prostovoljna pripravljenost darovati organe nekoga z namenom rešiti življenje
bolnega za kristjana ni le legitimen akt, ampak je dejanje usmiljenja, ljubezni in
velikodušnosti. Krščanska doktrina s tem, da duša zapusti telo v trenutku smrti, tudi
podpira koncept možganske smrti. Nekatere škofovske konference so z deklaracijami
pozdravile presaditve, upravičile in spodbudile darovanje organov (Kravcar, 2009).
Avtorica opisuje, da tudi večina drugih, predvsem monoteističnih ver, podpira darovanje
organov in tkiv z namenom presaditve in spodbuja k darovanju organov kot plemenitemu
dejanju, pri čemer je odnos do samega trupla v verstvih zelo različen. V klasičnem
budizmu je darovanje organov kot ideal dobrega za družbo, odraz velikodušnosti, pri
čemer ni nič svetega v zvezi s truplom in je presajanje organov tako dovoljeno.
Shinto, tradicionalna japonska inačica budizma, vidi v truplu nekaj skrajno nečistega,
umazanega in nevarnega, zaradi česar dajanje organov mrtvega živemu ni sprejemljivo. Na
Japonskem zato ne izvajajo presaditev organov in tkiv mrtvih darovalcev. V začetku je
islam zavračal predvsem odvzem organov mrtvim. Kasneje so dilemo, kako bo musliman
sprejet v nebesa brez enega ali več organov, muslimanski verski juristi razrešili s trditvijo,
da če je Bog sposoben ustvariti človeka, mu ni težko ob vstajenju ustvariti človekov
manjkajoči del; zatorej je presajanje organov za reševanje življenj sprejemljiva in veljavna
metoda zdravljenja (Gadžijev, 2007). Čeprav muslimanska veroizpoved prepoveduje
skrunitev telesa tako živega kot mrtvega človeka, pa dandanes muslimanske oblasti, tudi
islamska skupnost v Sloveniji, dovoljujejo presaditev organov, če ta pripomore k rešitvi
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življenja. Jehove priče nasprotuje transfuziji krvi, ne nasprotujejo pa darovanju organov.
Enako velja za vse ostale manjše verske skupnosti. Več zadržkov glede darovanja organov
ima judovska vera. Zaradi odklonilnega mnenja večine rabinov se večina Izraelcev odpravi
na presaditev organa na Kitajsko,v Južno Afriko ali Evropo (Todorov, 2010).

Zdravljenje s presajanjem organov in tkiv je pri nekaterih bolezenskih stanjih edino, kar
pacientu lahko še pomaga. Kandidatov za tovrstno zdravljenje je vedno mnogo več kot je
organov na razpolago. Ker je organov malo, je po svetu razpredena kriminalna dejavnost,
ki na črnem trgu posreduje organe umrlih oziroma izkorišča socialno stisko revnih in jim
za sorazmerno majhno plačilo odvzame organ ali celo v ta namen ugrablja otroke. V
državah z urejeno zakonodajo, urejenim zdravstvenim sistemom in ozaveščenim
prebivalstvom se kriminalna dejavnost ne more razmahniti (Slovenija – transplant, 2015).
Trgovina z organi je vsekakor eno izmed najbolj perečih vprašanj na področju presaditev.
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je trgovina z organi prepovedana v skoraj
vseh državah sveta. Prepoved prodaje delov človeškega telesa je eno izmed njenih vodilnih
načel. Prav tako je prepovedano vsakršno oglaševanje potrebe po organih z namenom
trgovanja (Kumer, 2010). S stališča etike ni problematična samo legalna trgovina z organi,
ki v okviru logike kapitala izkorišča predvsem tiste, ki so depriviligirani in revni, temveč
tudi praksa nelegalnega odvzema in prodaje organov. V svetu obstajajo različni načini, na
katere naročnikom preskrbijo ustrezen organ. Ob tem se omenjajo primeri izrabljanja
neustrezne lokalne zakonodaje, odvzemov organov na bojiščih in v zaporih ter v okviru
ilegalnih migracij, kjer ljudje s svojimi organi plačujejo pot na zahod (Strehovec, 2012).
Slovenija mora čim hitreje ratificirati mednarodno konvencijo proti trgovanju s človeškimi
organi, ki jo je Svet Evrope sprejel julija 2014. Slovenija bi s podpisom konvencije
prispevala k omejevanju in kaznovanju trgovine s človeškimi organi in s tem ostro
obsodila kakršnokoli zlorabo delov človeškega telesa, transplantacijski turizem in s tem
povezane oblike kršenja človekovih pravic (Avsec, 2015b). A dandanes se v naši družbi
uveljavlja splošno nezaupanje v vse državne inštitucije; še najbolj v politične in
zdravstvene strukture. V kombinaciji z razširjenimi srhljivimi »legendami« o trgovanju z
organi, vse večjim ekonomskim razkolom med bogatimi in revnimi ter medijsko
napihnjenimi »aferami« v politični in zdravstveni sferi se posameznik znajde na trhlih tleh
zaupanja v čistost in etičnost procesov darovanja in sprejemanja organov. Če k
omenjenemu družbenemu kontekstu dodam še razne osebne (etične, moralne, verske,
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duhovne, zdravstvene …) zadržke in strahove, postane razjasnjen vsaj delček uganke
premajhnega sodelovanja javnosti v donatorskih mrežah (Avsec in Šimenc, 2013).
Vsak sistem razporejanja organov praviloma upošteva medicinsko-etični in pravni vidik,
lahko pa vključuje tudi dodatna merila. Organi, ki so primerni za presajanje, morajo biti
funkcionalni in kolikor je le mogoče nenevarni za prenos bolezni (Slovenija – transplant,
2015).
V nadaljevanju Slovenija – transplant (2015) opredeljuje osnovne zahteve, ki jih sistem
mora izpolnjevati, te so:
da so organi razdeljeni pravično,
da je sistem porazdelitve pregleden,
da so organi uporabljeni v največjo možno korist,
da je sistem avtonomen in neodvisen.
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4. ZDRAVNIKI IN MEDICINSKE SESTRE NA PODROČJU
ODVZEMA ORGANOV IN TKIV
Postopek, ki vodi od darovanja do presaditve človeškega dela telesa, je zelo zapleten.
Vključuje predanost in sodelovanje številnih visoko strokovnih posameznikov,
organizacijo strokovnih ekip v pripravljenosti, ustrezne prostorske možnosti ter dobro
pripravljen program za kakovost in varnost (Avsec, 2015). Vsi presajeni organi do sedaj so
bili pridobljeni v regiji Eurotransplant, uspešna koordinacija presaditev pa je zasluga
koordinatorja zavoda Slovenija – transplant. Poudariti je potrebno pomembno dejstvo, da
koordinator razpolaga z vsemi potrebnimi podatki oziroma jih pridobi in jih zna pravilno
uporabiti, da izpelje koordinacijo. Koordinacija obsega na eni strani logistiko sprejema
organa in sklica ekipe ter priprave prejemnika, na drugi strani pa poskrbi za dobro časovno
uskladitev. V primeru organizacijskih zapletov je koordinator tisti, ki mora ustrezno
ukrepati in se prilagoditi tako, da izpelje postopek do konca, vedno s ciljem uspešno
dokončati zastavljeno delo (Avsec, 2013).
Leta 1992 je bilo v Združenih državah Amerike ustanovljeno neprofitno Združenje
medicinskih sester v dejavnosti presaditve organov in tkiv (International Transplant Nurses
Society) s sedežem v Chicagu. Deluje na področju spodbujanja odlične klinične prakse pri
presaditvah, zagotavlja izobraževalne in poklicne možnosti za medicinske sestre v
dejavnosti presaditve organov in tkiv. V veliki meri spodbuja interdisciplinarno
povezovanje. Članice so v večjem delu medicinske sestre, ki delujejo na področju
presaditve organov iz Združenih držav Amerike in Kanade. Manjši delež predstavljajo
medicinske sestre iz Evrope, ki so prejele številna priznanja na področju prepoznavnosti in
kliničnega raziskovanja (International Transplant Nurses Society, 2015).
V Veliki Britaniji imajo medicinsko sestro specialistko za področje presaditve organov in
tkiv. Ima pomembno vlogo na področju darovanja. Je vezni člen med svojci darovalcev in
zdravstvenimi delavci. Odgovorna je za strokovno izpopolnjevanje medicinskih sester, ki
so vključene v dejavnost presaditve organov in tkiv na različnih področjih zdravstvene
nege (The role of the Specialist Nurse in Organ Donation, 2015).
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4.1

Organiziranost službe stalne pripravljenosti za področje

odvzema organov in tkiv v UKC Ljubljana
Zdravstveni delavci, ki sestavljajo time za odvzem organov in tkiv mrtvih darovalcev, so
zaposleni v UKC Ljubljana na Kirurški in Očesni kliniki. UKC Ljubljana je terciarna
bolnišnica in je vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova slovenskega
zdravstva. Vključuje skrb za mednarodno primerljiv in na znanstvenih dokazih temelječ
razvoj vseh bolnišničnih specialnosti. Izvaja najzahtevnejše oblike zdravljenja in
posredovanja znanja drugim zdravstvenim ustanovam in posameznikom. Za prebivalce
svoje regije zagotavlja vse sekundarne bolnišnične storitve z enako dostopnostjo, kot jo
uživajo prebivalci drugih regij. Za prebivalce Slovenije se ti poslanstvi kažeta v izvajanju
visoko strokovne, dostopne, kakovostne, varne, prijazne in učinkovite zdravstvene oskrbe
(Program dela in finančni načrt za leto 2015).
Med temeljno zdravstveno dejavnost UKC Ljubljana spada tudi Kirurška klinika, ki je
vrhunska, strokovna, učna in raziskovalna zdravstvena ustanova, v kateri so zastopane vse
kirurške stroke. Osnovna dejavnost Kirurške klinike je diagnostična obravnava, kirurško
zdravljenje, zdravstvena nega in zdravstvena vzgoja pacientov s kirurškimi obolenji.
Kirurško kliniko sestavlja enajst kliničnih oddelkov in službi skupnega pomena –
Operacijski blok in Urgentni kirurški blok. (Kirurška klinika, 2015).
Na Očesni kliniki se odvija bolnišnična in ambulantna dejavnost, zdravstvena nega in
zdravstvena vzgoja ter rehabilitacija pacientov z očesnimi obolenji in okvarami vida
(Očesna klinika, 2015).
Organizacija presajanja organov mrtvega darovalca poteka časovno vnaprej nenačrtovano.
Vse stopnje dejavnosti, od ugotovljene smrti darovalca do presaditve organa, morajo biti
izvedene v najkrajšem možnem času. Za hranjenje in transport organov je kljub sodobni
medicinski tehnologiji na voljo le nekaj ur časa. Zato morajo biti vse ekipe, ki sodelujejo v
tej dejavnosti, neprekinjeno na voljo. Da se pri nobeni delovni stopnji ne izgublja
dragoceni čas, skrbijo transplantacijski koordinatorji na različnih ravneh. Vsi so po
izobrazbi zdravniki. V stalni pripravljenosti je na nivoju Slovenije deset bolnišničnih
transplantacijskih koordinatorjev, ki delujejo na nivoju donorskih bolnišnic, in centralni
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transplantacijski koordinator, ki ima sedež v prostorih Slovenija – transplanta. Klinični
transplantacijski

koordinator

ne

deluje

v

donorskem

programu,

ampak

v

Transplantacijskem centru na kliničnih oddelkih, na katerih pripravljajo prejemnike za
presaditev določenega organa. Centralno koordinacijo odvzema organov in tkiv mrtvega
darovalca izvaja centralni transplantacijski koordinator. Centralni transplantacijski
koordinator je aktivno vključen v koordinacijo od trenutka, ko imajo v donorskem centru
možnega mrtvega darovalca organov, do pričetka presajanja organov oziroma ponudbe
organa v Evrotransplantu ali do pričetka presajanja organa, ponujenega iz držav članic
Evrotransplanta. Centralni transplantacijski koordinator skrbi za izpolnjevanje vseh
potrebnih dokumentov ne glede na vsebino in kraj dogajanja (Vončina, 2003).

Koordinacija multiorganskega odvzema zajema:
razgovor s svojci,
ugotavljanje primernosti organov mrtvega darovalca za odvzem in odvzem bezgavke
za določanje tkivne skladnosti med darovalcem in prejemnikom,
prijava darovalca v Eurotransplant in izbira prejemnikov,
organizacija multiorganskega odvzema (Avsec Letonja, 2006).
Donorski program povezuje dejavnost na področju vse Slovenije. Ker nekateri donorski
centri nimajo vseh pogojev za ugotavljanje možganske smrti, jim pri tem pomaga mobilna
diagnostična ekipa za instrumentalno diagnostiko možganske smrti. Omenjena ekipa je
dosegljiva 24 ur na dan vse dni v letu (Vončina, 2003).

4.2

Organiziranost kirurške ekipe

Kirurške ekipe, ki opravljajo odvzem organov in tkiv mrtvega darovalca, so v stalni
pripravljenosti 24 ur, vse dni v letu, ne glede na to, ali se odvzem vrši v UKC-ju v
Ljubljani, v donorskih centrih v Sloveniji ali zunaj meja Slovenije. Člani teh ekip so
zdravstveni delavci, zaposleni v UKC-ju v Ljubljani. Pri odvzemu organov zunaj UKC-ja
Ljubljana opravljajo delo v sodelovanju z lokalnimi kirurškimi in anesteziološkimi ekipami
(Vončina, 2003).
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4.2.1 Kirurgi za multiorganski odvzem
V stanju stalne pripravljenosti za multiorganski odvzem so dnevno razpisani trije
zdravniki, dva specialista abdominalne kirurgije in en specializant kirurgije. Za
multiorganski odvzem je v Sloveniji usposobljenih sedem kirurgov. Za transplantacije srca
je dnevno razpisan kardiovaskularni kirurg. V sklopu odvzema organov je odvzem
bezgavk prvi kirurški poseg pri darovalcu, s katerim se opravi tipizacija tkiv in preizkus
tkivne skladnosti. Multiorganski odvzem prične abdominalna kirurška ekipa s preparacijo
jeter, trebušne slinavke in ledvic. Sledi preparacija srca in ob koncu preparacija pljuč. Po
zaporedju se najprej odvzame srce, nato pljuča, jetra in trebušna slinavka skupaj, nato
ledvici. Sledi odvzem roženice in drugih tkiv. Aktivnosti posameznih ekip se velikokrat
usklajujejo sproti, glede na trenutne obremenitve posameznikov. Ekipa operacijskih
medicinskih sester je praviloma ves čas posega ista, z izjemo odvzema roženice, kjer
odvzem vrši ekipa Očesne klinike (Trotovšek, 2015).

4.2.2 Operacijske medicinske sestre
Operacijski blok je služba skupnega pomena za Kirurško kliniko UKC Ljubljana. V enoti
Operacijskega bloka se izvajajo invazivno diagnostični in terapevtski postopki – načrtovani
in nujni operativni posegi. V Operacijskem bloku so stalno zaposleni samo izvajalci in
sodelavci s področja zdravstvene nege. V Operacijski blok prihajajo zdravniki s kliničnih
oddelkov, zato zaposleni v Operacijskem bloku sodelujejo v operacijskih timih z zdravniki
specialisti kirurgije različnih strokovnih področij ter anesteziologi in anestezijskimi
medicinskimi sestrami (Operacijski kirurški blok, 2015).

Operacijska medicinska sestra je strokovnjak v operacijski zdravstveni negi, ki je
usposobljena za delo na enem ali več področjih operativne dejavnosti in sodelovanje v
multidisciplinarnem

timu.

Operacijska

zdravstvena

nega

zajema

prepoznavanje

psiholoških, fizioloških in socialnih potreb pacienta, načrtovanje, izvajanje ter evalvacijo
individualiziranega programa operiranega pacienta. Operacijska zdravstvena nega se izvaja
na področjih predoperativne, medoperativne in pooperativne oskrbe pacienta (Poklicne
aktivnosti in kompetence v operacijski zdravstveni negi, 2012).
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Odvzem organov je poseg, ki ga ne moremo v naprej načrtovati in je opredeljen kot nujen,
običajno v nočnem času. Zato je to delo za ekipo, katerega član so tudi operacijske
medicinske sestre, zelo zahtevno in odgovorno. Od vseh članov tima zahteva koordinacijo
postopkov in usklajenost delovnih nalog v sklopu odvzema organov in tkiv za presaditev.
Od operacijskih medicinskih sester se pričakuje veliko znanja in sposobnosti s področja
stroke, medsebojne koordinacije, komunikacije in psihofizične pripravljenosti. Operacijske
medicinske sestre so pri odvzemu organov in tkiv mrtvega darovalca postavljene pred
psihično in fizično zelo zahtevno nalogo, so del usodnih dogodkov, tako za svojce
darovalca kot tudi prejemnika organov. Nemalokrat jih misel na darovalca spremlja še
dolgo, še predvsem, če so darovalci organov otroci. Od njih se pričakuje psihična stabilnost
in močna osebnost, ne glede na težo dogodkov (Kravcar, 2009).
Razporejena ekipa operacijskih medicinskih sester v Operacijskem bloku Kirurške klinike
UKC v Ljubljani, ki je v stanju stalne pripravljenosti za odvzem in presaditve organov 24
ur na dan vse dni v letu šteje ekipo petih operacijskih medicinskih sester. Naloge so
razdeljene glede na usposobljenost operacijskih medicinskih sester za multiorganski
odvzem in/ali presaditev določenega organa (Tabela 2). Potreba po organizaciji ekip se je
pokazala zaradi vse večjega števila presaditev organov in razvoja dejavnosti v Sloveniji.

Tabela 2:Naloge operacijskih medicinskih sester v stanju pripravljenosti za dejavnost
presaditve organov (Operacijski blok, 2015).

Odvzem v UKCL
Presaditev srca
Presaditev jeter
presaditev ledvic in trebušne slinavke
Odvzem v UKCL in presaditev jeter in
srca
Odvzem v donorskih centrih

1. OPMS

2. OPMS

3. OPMS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

4. OPMS

5. OPMS

x

x

x

x
x

Legenda:
OPMS – operacijska medicinska sestra
X – OPMS, ki sodelujejo pri odvzemu organov in tkiv mrtvega darovalca v UKC Ljubljana ali v donorskih
centrih in predstavljajo namenski vzorec operacijskih medicinskih sester, ki je bil zajet v raziskavi.
X– OPMS, ki ne sodelujejo pri odvzemu organov in tkiv mrtvega darovalca, sodelujejo pri presaditvi
posameznih organov in niso bile zajete v raziskavi.
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4.3

Organiziranost anesteziološke ekipe

Anesteziologija je veda, ki se poleg ostale dejavnosti ukvarja z anestezijo, pripravo
pacienta na operativni poseg in zgodnji nadzor po operativnem posegu. Anestezija je
umetno povzročena neobčutljivost telesa ali posameznih delov telesa. Kadar je umetno
povzročena neobčutljivost celotnega telesa, je to splošna anestezija, kadar je umetno
povzročena omrtvelost posameznih delov telesa, se to imenuje področna anestezija
(Kamenik, 2003). Za anesteziologijo je poleg specialnosti značilna tudi intenziteta
dogajanja, kajti definira se kot najbolj intenzivno dogajanje v medicini na časovno enoto
(Emeršič, 2011).
Anesteziološko dejavnost opravljajo zdravniki anesteziologi, medicinske sestre in
zdravstveni tehniki ter drugi strokovni sodelavci. Klinični oddelek za anesteziologijo in
intenzivno terapijo operativnih strok opravlja temeljno dejavnost na sekundarni in terciarni
ravni za celotni UKC Ljubljana, kjer sodeluje pri izvajanju najzahtevnejših diagnostičnih
in operativnih postopkov in izvaja najzahtevnejše oblike intenzivnega zdravljenja,
izobraževalno ter znanstveno-raziskovalno dejavnost. Je vodilna strokovna institucija na
področju anesteziologije in intenzivne terapije operativnih strok. Kot nacionalna strokovna
referenčna organizacija edina v Sloveniji izvaja anesteziološko obravnavo za potrebe
presaditve organov in tkiv. Za področje dejavnosti presaditve organov in tkiv je
organizirana služba stalne pripravljenosti – anesteziološki tim – anesteziolog in
anestezijska medicinska sestra za naslednja področja:
odvzem organov in tkiv mrtvega darovalca in presaditev ledvic – 1 tim,
presaditev srca –1 tim,
presaditev jeter –2 tima (Buček Hajdarevič, 2015).

4.3.1 Organiziranost anesteziologov
Anesteziolog je zdravnik specialist, ki izvaja anestezijo, zdravi življenjsko ogrožene
paciente v enotah za intenzivno zdravljenje, zdravi akutno in kronično bolečino in sodeluje
pri oskrbi hudo poškodovanih pacientov. Za področje odvzema organov in tkiv mrtvega
darovalca imajo anesteziologi organizirano stanje stalne pripravljenosti vse dni v letu.
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Anesteziološki tim sestavljata zdravnik specialist anesteziolog ali starejši specializant po
treh letih specializacije, ki je že opravil enoletno strokovno izpopolnjevanje v enoti
intenzivne terapije in anestezijska medicinska sestra. Zaradi zahtevnosti in obsega dela ter
strokovnega izpopolnjevanja je v ekipo razpisan tudi mlajši specializant. Za delo
anesteziološkega tima pri odvzemu organov in tkiv so oblikovana navodila za delo in
protokoli (Voje, 2015).

4.3.2 Organiziranost anestezijskih medicinskih sester
Poleg sodelovanja v anesteziološkem timu na različnih področjih operativne dejavnosti v
številnih operacijskih dvoranah Kirurške klinike in ostalih organizacijskih enotah delo
anestezijske medicinske sestre zajema tudi obravnavo za potrebe dejavnosti presajanja
ledvic, jeter, srca, pljuč in roženic. V stalno pripravljenost za odvzem organov in tkiv so
vključene vse anestezijske medicinske sestre, ki so usposobljene za samostojno delo v
dejavnosti ter izpolnjujejo kriterij odzivnosti (Buček Hajdarevič, 2015).
Delo anestezijske medicinske sestre zahteva specifična teoretična in praktična znanja,
dobro fizično kondicijo, sposobnost za timsko delo, ustrezno raven splošnih sposobnosti za
prilagajanje spreminjajočim se situacijam. Imeti mora zelo razvite komunikacijske
sposobnosti, da je lahko uspešna pri sporazumevanju s pacientom in njegovimi svojci ter
ostalimi člani tima. Te sposobnosti so še posebno pomembne pri ugotavljanju potreb po
zdravstveni negi, kadar jih pacienti ne morejo izraziti. Njeno delo je dinamično, fizično in
psihično naporno. Pri svojem delu je vsak dan izpostavljena stresnim okoliščinam, saj dela
s hudo prizadetimi, vitalno ogroženimi, pogosto tudi umirajočimi bolniki (Medar, 2004).
Značilnost zdravstvene nege pri anesteziji je velika intenzivnost dogajanj, sprejemanje
hitrih odločitev in ukrepanj, uporaba in poznavanje visoke tehnologije, ki se nenehno
izpopolnjuje. Zaposleni se dnevno srečujejo z bolj ali manj tragičnimi človeškimi usodami
(Hrovat, 2012).
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4.4 Organiziranost ekipe za odvzem roženice
Pri odvzemu roženic sodelujejo specialisti in specializanti oftalmologije ter diplomirane
medicinske sestre. Praviloma sestavlja ekipo odvzema specializant oftalmologije in
operacijska medicinska sestra. Odvzemi roženic in sklere potekajo v dogovoru s Slovenija
– transplantom. Transplantacijski koordinator po pridobitvi privoljenja svojcev o
primernem darovalcu obvesti pooblaščeno osebo na Očesni kliniki ter posreduje
predpisano dokumentacijo. Za odvzeme roženice ni organizirane posebne ekipe, kot je to
organizirano na Kirurški kliniki. Odvzeme tako izvede ekipa, ki je v stalni pripravljenosti
za urgentne operativne posege in poškodbe, kar lahko predstavlja velik organizacijski
problem. V času rednega dela ekipo za odvzem roženice določijo odgovorni glede na delo
na kliniki. Odvzem roženice se izvaja ob multiorganskem odvzemu v centralni stavbi UKC
Ljubljana in v donorskih centrih ter v prostoru za umrle v UKC Ljubljana, kar je za
izvajalce še posebej nelagodno. Največ odvzemov se izvaja v nočnem času. Vsi postopki v
zvezi z odvzemom roženice mrtvega darovalca so opredeljeni v Standardnih operativnih
postopkih (Nendl, 2015). Avtorica v nadaljevanju pojasnjuje, da se ekipa medicinskih
sester in zdravnikov, ki je usposobljena za odvzem roženice mrtvega darovalca strokovno
usposablja po predpisanem načrtu. Za medicinske sestre poteka izobraževanje v okviru
kroženja in priprav na sodelovanje v dežurni službi in za zdravnike v okviru specializacije
s področja oftalmologije. Seznam zaposlenih, ki so usposobljeni za odvzem, se vodi na
Očesni kliniki. Nadalje izpostavlja problem oblikovanja ekipe, saj ni posebej
organiziranega tima za odvzeme in pri medicinskih sestrah to predstavlja obvezni del
aktivnosti v pripravljenosti, čeprav je pripravljenost namenjena predvsem urgentnim
posegom v času dežurstva. Dogovori o vzpostavitvi posebne ekipe za odvzeme sicer
potekajo že nekaj časa, vendar trenutno neuspešno.
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EMPIRIČNI DEL

II.

5. RAZISKAVA
5.1

Uvod

Namen raziskave je bil predstaviti pravne, etične in strokovne dejavnike ugovora vesti ter
ugotoviti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na uveljavljanje ugovora vesti. Z raziskavo smo
imeli namen ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med skupino
medicinskih sester in zdravnikov, ki sodelujejo pri odvzemu organov in tkiv mrtvemu
darovalcu.

5.2

Namen

Ključni namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri skupini medicinskih sester in
zdravnikov, ki sodelujeta pri posmrtnem odvzemu organov in tkiv, poznata pravico do
ugovora vesti in način, kako ga uveljavljati.

Cilji:
raziskati, ali zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri posmrtnem odvzemu
organov in tkiv, poznajo zakonske podlage, na katerih temelji ugovor vesti;
ugotoviti, ali zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri posmrtnem odvzemu
organov in tkiv, poznajo način, kako uveljavljati ugovor vesti,
prikazati, da zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri posmrtnem odvzemu
organov in tkiv pravice pacientov do zdravstvenih storitev vidijo pred svojo pravico do
uveljavljanja ugovora vesti,
pridobiti podatke, v kolikšni meri zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri
posmrtnem odvzemu organov in tkiv, razmišljajo o uveljavljanju ugovora vesti;
ugotoviti, v kolikšni meri so bili zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri
posmrtnem odvzemu organov, seznanjeni z možnostjo uveljavljanja ugovora vesti s
strani vodstva;
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na podlagi rezultatov pridobiti podatke, ki bi lahko vplivali na organizacijo dejavnosti
odvzema organov in tkiv mrtvega darovalca.

Hipoteze:
H1: Zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri posmrtnem odvzemu organov in
tkiv, poznajo način uveljavljanja ugovora vesti.
H2: Ugovora vesti zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri posmrtnem
odvzemu organov in tkiv, ne želijo uveljavljati.
H3: Zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri posmrtnem odvzemu organov in
tkiv, dajejo prejemniku organa vprednost pred svojo pravico uveljavljanja ugovora
vesti.
H4: Vodstvo zdravnikom in medicinskim sestram, ki sodelujejo pri posmrtnem
odvzemu organov in tkiv, ne omogoča uveljavljanja ugovora vesti.
H5: Medicinske sestre v večji meri razmišljajo o uveljavljanju ugovora vesti kot
zdravniki.

5.3

Metode dela

Izvedena je bila presečna študija in uporabljena deskriptivna metoda, kjer so bili podatki
zbrani z anonimnim anketnim vprašalnikom. Uporabljen je bil kvantitativni pristop načina
zbiranja in obdelave podatkov. Merski inštrument je bil anketni vprašalnik (Priloga 1).
Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno, pri čemer je bila zagotovljena zaupnost
podatkov. Pred pričetkom raziskave je bila opravljena pilotna študija in za preverjanje
zanesljivosti merskega inštrumenta izračunan Cronbachov koeficient alfa po posameznih
sklopih trditev. Glede na zadovoljiv rezultat smo pričeli z raziskavo z nespremenjenim
anketnim vprašalnikom. Skupni Cronbachov koeficient alfa, kot mera notranje
konsistentnosti posameznih sklopov trditev, je prikazal rezultate od odlične sprejemljivosti
v četrtem in šestem sklopu, dobre sprejemljivosti v drugem in petem sklopu do
sprejemljivosti v prvem , tretjem, sedmem in osmem sklopu trditev. Slabša sprejemljivost
je bila v devetem sklopu trditev (Priloga 2).
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5.3.1 Opis instrumenta
Merski inštrument je bil validiran anketni vprašalnik, ki je vseboval nekatere že
preizkušene raziskovalne inštrumente s prilagoditvijo na temo raziskave. Za uporabo in
prilagoditev je bilo pridobljeno dovoljenje avtorja (Priloga 3).
Inštrument je bil sestavljen z desetih sklopov trditev. Prvi in drugi sklop vprašanj sta
vsebovala trditve, ki so zajemale seznanjenost s pravico do ugovora vesti in vire
seznanjenja. Tretji sklop je predstavljal trditve, ki so zajemale poznavanje možnosti
uveljavljanja pravice do ugovora glede na konkretne okoliščine. V četrtem sklopu smo
spraševali, na katerem področju sodelovanja odvzema organov in tkiv mrtvemu darovalcu
zdravstveni delavci razmišljajo o uveljavljanju ugovora vesti. Peti sklop trditev je zajemal
razloge za neuveljavljanje pravice do ugovora vesti. Za merjenje šestega sklopa smo
uporabili trditve, ki se nanašajo na različna področja odvzemov organov in tkiv mrtvega
darovalca, kjer bi zaposleni lahko uveljavljali ugovor vesti. Šestemu sklopu vprašanj je
sledilo edino odprto vprašanje. S sedmim sklopom trditev smo preverjali mnenje
zdravstvenih delavcev o tem, kaj bi storili, če bi morali izvajati postopke ali sodelovati pri
postopku, za katerega bi uveljavljali ugovor vesti. V osmem in devetem sklopu smo želeli
pridobiti mnenje o ugovoru vesti ne glede na to, ali ga zaposleni uveljavlja ali ne. Deseti
sklop je zajemal sociodemografska vprašanja. Sklopi trditev so bili zaprtega tipa. Strinjanje
ali nestrinjanje s trditvami je bilo možno izraziti s petstopenjsko Likertovo mersko lestvico
strinjanja od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam).

5.3.2 Opis vzorca
Zajeta je bila celotna populacija različnih poklicnih skupin, s skupno značilnostjo
neposrednega sodelovanja pri posmrtnem odvzemu organov in tkiv. Glede na cilje, ki smo
jih postavili, smo izpostavili dve skupini, in sicer skupino medicinskih sester in skupino
zdravnikov. Predstavniki prve skupine so diplomirane medicinske sestre – operacijske
medicinske sestre, zaposlene na Kirurški kliniki v službi skupnega pomena – Operacijski
blok. Naslednji predstavniki prve skupine so anestezijske medicinske sestre, zaposlene na
Kirurški kliniki, na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo
operativnih strok ter diplomirane medicinske sestre, zaposlene na Očesni kliniki. Zdravniki
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specialisti in specializanti kirurgije, zaposleni na različnih kliničnih oddelkih Kirurške
klinike, ki sodelujejo pri posmrtnem odvzemu organov in tkiv, sestavljajo drugo skupino.
Poleg njih smo v drugo skupino zajeli tudi specialiste in specializante anesteziologije,
zaposlene na Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok
na Kirurški kliniki ter oftalmologe, ki sodelujejo pri odvzemu roženice mrtvim darovalcem
in so zaposleni na Očesni kliniki.

5.3.3 Opis poteka raziskave in obdelave podatkov
Po pridobljenih dovoljenjih avtorja originalne verzije anketnega vprašalnika, vodstva
Kirurške in Očesne klinike, Kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo
operativnih strok ter Skupine za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi v UKC
Ljubljana je raziskava potekala v mesecu oktobru 2015 in v prvem tednu novembra 2015.
Operacijskim in anestezijskim medicinskim sestram so bili anketni vprašalniki razdeljeni
preko glavnih medicinskih sester. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni vsem operacijskim
in anestezijskim medicinskim sestram, ki so razpisane v službo stalne pripravljenosti za
posmrten odvzem organov in tkiv. Anesteziologom so bili anketni vprašalniki po dogovoru
z vodjo razdeljeni na skupnem strokovnem sestanku vseh anesteziologov. Anketni
vprašalniki so bili razdeljeni vsem anesteziologom, ki so razpisani v službo stalne
pripravljenosti za multiorganski odvzem. Kirurgom, ki sodelujejo pri odvzemu organov in
tkiv, smo anketne vprašalnike razdelili osebno ob njihovem prihodu v Operacijski blok.
Oftalmologom in medicinskim sestram z Očesne klinike smo anketne vprašalnike razdelili
preko Glavne medicinske sestre Očesne klinike.

Pri dokazovanju hipotez smo uporabili opisno statistiko ter dve metodi redukcije sklopa
spremenljivk, ki opisujeta oceno stopnje poznavanja načina uveljavljanja ugovora vesti in
sicer faktorsko analizo ter metodo glavnih komponent.

Izpolnjenost pogojev za redukcijo smo dokazovali z Bartlettovim testom, smiselnost
metode smo ugotavljali s Kaiser-Meyer-Olkinova mero o primernosti vzorca.
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Pri analizi združevanja v skupine smo uporabili Ward metodo, ki ustvari skupine tako, da
se navzven čim bolj razlikujejo, znotraj pa so čim bolj homogene. Rezultate smo
predstavili v drevesu združevanja – dendogramu.
Da smo lahko poiskali tiste razsežnosti podatkov, ki so kar najbolje prikazale razlike med
skupinami in pojasnili, katere lastnosti so privedle do razlik med skupinami, smo uporabili
diskriminantno analizo. Uporabili smo kriterij selekcije med spremenljivkami, Wilksovo
lambdo.
Pri potrjevanju zadnje hipoteze smo izvedli t-test za neodvisna vzorca. Podatki ter izračuni
so bili obdelani s pomočjo statističnega programa IBM SPSS Statistics verzija 23.

5.4

Rezultati

Razdeljenih je bilo 144 anketnih vprašalnikov, realizacija vzorca je bila (68,05 %; n = 98).
Popolno izpolnjenih je bilo (62,5 %; n = 90) anketnih vprašalnikov. Največji delež
vrnjenih anketnih vprašalnikov je bil pri skupini anestezijskih medicinskih sester (85 %, n
= 28), najmanjši delež je bil pri skupini zdravnikov oftalmologov (25 %, n= 6), (Graf 3).
Trije so odgovorili na odprto vprašanje, kar predstavlja 3,1 %, ker uveljavljajo ugovor vesti
na drugem zdravstvenem področju. Povprečna starost sodelujočih v raziskavi je znašala
38,5 let. V nadaljevanju so po podpoglavjih predstavljeni rezultati po prikazu
sociodemografskih podatkov s pomočjo grafov, sledi predstavitev rezultatov po
posameznih sklopih trditev.
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5.4.1 Spol
V vzorcu smo zasledili prevladujočo skupino žensk (n = 64; 65,3 %) in skupino moških (n
= 34, 34,7 %), (Graf 1).
Graf 1: Spol anketiranih
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Anketni vprašalniki so bili razdeljeni 75 medicinskim sestram in 69 zdravnikom. Izpolnilo
in vrnilo ga je 81,3 % (n = 61) medicinskih sester ter 53,6 % (n = 37) zdravnikov (Graf 2).

Graf 2: Odzivnost skupine medicinskih sester in skupine zdravnikov
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5.4.3 Odzivnost skupin, glede na delovno mesto
Največja odzivnost je bila pri skupini anestezijskih medicinskih sester, od 33 razdeljenih
jih je anketne vprašalnike vrnilo 85 % (n = 28). Odzivnost skupine operacijskih
medicinskih sester je bila 82,1 %, od 28 razdeljenih jih je anketne vprašalnike vrnilo n =
23. Sledi skupina zdravnikov kirurgov, katerih je od 30 razdeljenih anketne vprašalnike
vrnilo 76,6 % (n = 23). Odzivnost pri skupini medicinskih sester s področja oftalmologije
je bila 71,4 %, od 14 jih je anketne vprašalnike vrnilo (n = 10). Pri skupini anesteziologov
je bila odzivnost 53,3 %, od 15 razdeljenih jih je izpolnjene vrnilo (n = 8). Najmanjšo
odzivnost predstavlja skupina zdravnikov oftalmologov,med katerimi je od 24 razdeljenih
anketnih vprašalnikov izpolnjene vrnilo le 25 % (n = 6), (Graf 3).

Graf 3: Odzivnost skupin medicinskih sester in zdravnikov, glede na delovno mesto
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5.4.4 Delovno mesto
V vzorcu je prevladovala skupina anestezijskih medicinskih sester (n = 28; 28,6 %). Sledi
skupina zdravnikov kirurgov in skupina operacijskih medicinskih sester, katerih je (n = 23;
23,6 %). Skupina medicinskih sester s področja oftalmologije je zastopana v (10,2 %; n =
10) in skupina anesteziologov (n = 8; 8,2 %). Najmanjši delež predstavlja skupina
zdravnikov oftalmologov, katerih je (n = 6; 6,3 %), (Graf 4).
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Graf 4: Delovno mesto
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5.4.5 Delovna doba
Povprečna skupna delovna doba anketiranih znaša 17 let, povprečna delovna doba na
sedanjem delovnem mestu znaša 14,6 let (Graf 5).
Graf 5: Delovna doba
18
17
16
15
14
13

17

14,6

Povprečna
Povprečna
skupna delovna delovna doba na
doba
sedanjem del.
mestu

5.4.6 Najvišja stopnja pridobljene izobrazbe
V vzorcu prevladuje skupina z visoko strokovno izobrazbo (n = 47; 48,06 %), sledi
skupina z univerzitetno izobrazbo (n = 16; 16,3 %) in s specializacijo po univerzitetni
izobrazbi (15; 15,3 %). V vzorcu so bile tudi skupine z doktoratom (n = 6; 6,1 %), višjo
izobrazbo (n = 5; 5,1%) in magisterijem (n = 3; 3,1 %). V vzorcu obstaja skupina s
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specializacijo po visoko strokovni izobrazbi (n = 3; 3,1 %) in skupina s srednješolsko
izobrazbo (n = 3; 3,1 % ), (Graf 6).
Graf 6: Najvišja stopnja pridobljene izobrazbe
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5.4.7 Odnos do vere
Največji delež je imela skupina verujočih (n = 42; 42,8 %), ki se aktivno ne udeležujejo
verskih obredov. Sledi skupina neverujočih (n = 28; 28,6 %), nato skupina verujočih, ki se
aktivno udeležujejo verskih obredov (n = 20; 20,4 %). Najmanjši delež je predstavljala
skupina agnostikov (n = 8; 8,2 %), (Graf 7).

Graf 7: Odnos do vere
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5.4.8 Bivališče
V vzorcu največja skupina anketiranih prihaja iz večjih krajev. Iz Ljubljane ali Maribora
jih prihaja (n = 50; 51 %). Sledi skupina, ki prihaja iz krajev z do 10.000 prebivalcev (n =
35; 35,7 %), nato skupina iz krajev z 10.000 do 24.000 prebivalcev (Murska Sobota,
Jesenice, Novo Mesto), (n = 8; 8,2 %). Najmanjša skupina anketiranih prihaja iz Celja,
Kranja ali Kopra (n = 5; 5,1%), (Graf 8).
Graf 8: Bivališče
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5.4.9 Seznanjenost s pravico do ugovora vesti in viri seznanjenja
Skupno se dvaindevetdeset anketiranih, 94 %, strinja s trditvijo, da imajo zdravstveni
delavci pravico do ugovora vesti. Skupina zdravnikov predstavlja večji delež, saj se s
trditvijo strinjajo v 97,3 %, kar predstavlja večino zdravnikov, ki so sodelovali v raziskavi.
Skupina medicinskih sester se s trditvijo strinja v 92 %. S trditvijo, da poznajo pravico do
ugovora vesti, se strinja oseminosemdeset anketiranih. Tudi s to trditvijo se strinja več
predstavnikov skupine zdravnikov, 92 %, kot predstavnikov skupine medicinskih sester, ki
so se s trditvijo strinjali v 88,5 %. Več kot polovica anketiranih, 54,1 %, trdi, da jih nihče
ni seznanil s pravico do ugovora vesti, skupina medicinskih sester se je strinjala s trditvijo
v 50,8 %, skupina zdravnikov v skoraj šestdesetih odstotkih. Za pravico do ugovora vesti
zdravstvenih delavcev je večina izvedela iz strokovne literature, s trditvijo se je strinjalo
70,4 % anketiranih, skupina medicinskih sester v 63,9 %, skupina zdravnikov v 73 %. V
času šolanja se je s pravico do ugovora vesti seznanila polovica anketiranih. Najmanj
17,3 % anketiranih se je strinjalo s trditvijo, da so za to pravico izvedeli v podiplomskem
študiju. S trditvijo, da jih je s to pravico seznanil delodajalec, se je strinjalo 30,6 %
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anketiranih. Skupina medicinskih sester se je s to trditvijo strinjala v 41 %, skupina
zdravnikov le v 13,5 %, kar 78,4 % jih je bilo odločno proti (se sploh ne strinjam). Skupina
medicinskih sester se je v primerjavi s skupino zdravnikov v 54,1 % strinjala s trditvijo, da
se je s pravico do ugovora vesti seznanila na strokovnem izobraževanju, skupina
zdravnikov se je s to trditvijo strinjala le v 21,6 %. Skupina medicinskih sester je za
pravico v 60,6 % izvedela od sodelavcev, v skupini zdravnikov je takšnih 43,2 %.
Predstavniki skupine medicinskih sester in skupine zdravnikov se v 66,3 % strinjajo, da je
pravica do ugovora vesti ustavna pravica. Skupina medicinskih sester se s tem strinja v
63,9 %, skupina zdravnikov je bolj prepričljiva, saj se s trditvijo strinja v 70,3 %. Pravico
do ugovora vesti zdravstvenim delavcem daje zakon, kar ve 88,8 % sodelujočih v
raziskavi. Skupina zdravnikov se s trditvijo strinja v 94,6 %, skupina medicinskih sester v
85,3 %, razmerje med skupinama je podobno tudi pri strinjanju s trditvijo, da pravico do
ugovora vesti zdravstvenim delavcem daje poklicni kodeks. Skupina zdravnikov se s tem
strinja v 78,4 %, skupina medicinskih sester v 68,8 %. Več kot tretjina anketiranih se
strinja s trditvijo, da zdravstvenim delavcem pravico do ugovora vesti daje kolektivna
pogodba. Skupina zdravnikov se s tem strinja v 40,5 %, skupina medicinskih sester v
37,7 %, čeprav kolektivna pogodba te pravice ne opredeljuje.

5.4.10

Poznavanje možnosti uveljavljanja pravice do ugovora

vesti
Pravico do ugovora vesti zdravstveni delavci lahko uveljavljajo za posamezen poseg v
zdravstveni obravnavi; s tem se strinja 82,6 % anketiranih, skupina zdravnikov se s tem
strinja v 89,2 %, skupina medicinskih sester v 78,7 %, kar kaže na dobro poznavanje. Tega
ne moremo trditi za naslednje trditve. 40,8 % anketiranih je prepričanih, da ugovor vesti
lahko uveljavlja pri vseh delih in nalogah v zdravstveni obravnavi. Takšnih je 39,3 %
predstavnikov skupine medicinskih sester, skupina zdravnikov se s tem strinja v 43,4 %.
18,4 % anketiranih meni, da lahko pravico do ugovora vesti uveljavlja v nujni medicinski
pomoči, kar je zaskrbljujoč podatek. Predstavnikov skupine medicinskih sester, ki so v to
prepričani, je 22,95 %, predstavnikov skupine zdravnikov, ki se s tem strinjajo, je 10,8 %,
kar kaže na boljše poznavanje, vendar je odstotek še vedno previsok. 42,7 % anketiranih je
mnenja, da lahko uveljavlja ugovor vesti za zdravstveno vzgojno delo. Skupina
medicinskih sester je v to prepričana v 42,6 %, s trditvijo se strinja 43,24 % predstavnikov
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skupine zdravnikov. Da so pravico do ugovora vesti lahko uveljavljali že kot
dijaki/študenti in sploh niso sodelovali pri pouku pri tistih posegih, za katere bi imel
ugovor vesti, meni 27,55 % anketiranih. S trditvijo se strinja 35,1 % predstavnikov skupine
zdravnikov in 22,9 % predstavnikov skupine medicinskih sester.

5.4.11

Razmišljanje o uveljavitvi pravice do ugovora vesti

Skoraj polovica sodelujočih v raziskavi je že razmišljala o uveljavljanju ugovora vesti.
Predstavniki skupine zdravnikov so o tem razmišljali v 35,1 %, skupina medicinskih sester
je o tem razmišljala v večji meri, in sicer v 54,1 %. Skoraj 40 % anketiranih je do sedaj že
razmišljalo, da bi uveljavljalo ugovor vesti za sodelovanje pri odvzemu organov in tkiv
mrtvim darovalcem. O tem je več razmišljala skupina medicinskih sester, kar v 51 %,
skupina zdravnikov je o tem razmišljala le v 21,6 %. Dobra četrtina anketiranih je do sedaj
že razmišljala o uveljavljanju ugovora vesti za sodelovanje pri odvzemu posameznega
organa ali tkiva, z izjemo odvzema roženice, kjer je o tem razmišljalo 33,7 % anketiranih.
Zopet ugotavljamo, da je ta odstotek višji pri skupini medicinskih sester, ki je o
uveljavljanju ugovora vesti za sodelovanje pri odvzemu posameznega organa ali tkiva
razmišljala v dobrih 30 %, pri odvzemu roženice pa kar v 40 %. Predstavniki skupine
zdravnikov so o uveljavljanju ugovora vesti za sodelovanje pri odvzemu posameznega
organa ali tkiva razmišljali v 18 %, za uveljavljanje ugovora vesti pri odvzemu roženice pa
so razmišljali v 24,3 %. S trditvijo, da jih ugovor vesti ne zanima, se je strinjalo 40%
predstavnikov skupine zdravnikov in 31 % predstavnikov skupine medicinskih sester.
Rezultati so pokazali, da ugovor vesti zanima več kot 60 % anketiranih.

5.4.12

Razlogi za neuveljavljanje pravice do ugovora vesti

62,2 % anketiranih se strinja s trditvijo, da nimajo ugovora vesti na noben postopek.
Skupina zdravnikov se s trditvijo strinja v 70,2 %, skupina medicinskih sester v 57,4 %. S
trditvijo, da imajo ugovor vesti, a ga ne uveljavljajo, se je strinjala dobra polovica
anketiranih, več kot 60 % predstavnikov skupine medicinskih sester in 37,8 %
predstavnikov skupine zdravnikov. Da ga ne uveljavljajo zato, ker s to pravico niso bili
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seznanjeni, trdi 31,6 %, od tega je skupina medicinskih sester zastopana v 37,7 % in
skupina zdravnikov v 21,6 %. Ugovor vesti ne uveljavlja 38,8 % anketiranih, ker ne vedo,
kako ugovor vesti uveljaviti. S trditvijo se strinjajo predstavniki skupine medicinskih sester
v 42,6 % in predstavniki skupine zdravnikov v 32,4%. Da imajo ugovor vesti, a ga ne
uveljavljajo, ker je pravica pacienta do storitve nad pravico do ugovora vesti, meni 43,8 %
anketiranih, skupina medicinskih sester to meni v 50,8 %, skupina zdravnikov v 32,4 %.
34,7 % anketiranih se boji, da bi jih sodelavci obsojali, če bi uveljavljali ugovor vesti, od
tega je skupina medicinskih sester zastopana v 34,4 % in skupina zdravnikov v 35,1 %.
37,8 % anketiranih se boji, da bi jim delodajalec povzročal težave, če bi želeli uveljavljati
ugovor vesti. Skupina medicinskih sester tako meni v 46 %, skupina zdravnikov v 24,3 %.
32,6 % anketiranih ugovora vesti ne uveljavlja, ker tega ne počne noben sodelavec.
Predstavniki skupine medicinskih sester se s trditvijo strinjajo v 36 %, predstavniki
skupine zdravnikov v 27 %.

5.4.13

Področja uveljavljanja ugovora vesti

S trditvijo, da imajo ugovor vesti in so s tem seznanili delodajalca, a jim delodajalec ne
omogoča uveljavljanja ugovora vesti, se ne strinja 88,6 % anketiranih. Skupina
medicinskih sester v 86,7 % meni, da bi jim delodajalec uveljavljanje ugovora vesti
omogočil, skupina zdravnikov meni enako v 92 %. 17,3 % anketiranih trdi, da ima ugovor
vesti in ga uveljavlja, s trditvijo se strinja 22,9 % predstavnikov skupine medicinskih sester
in 8,1 % predstavnikov skupine zdravnikov. Več kot 90 % predstavnikov skupine
medicinskih sester nima ugovora vesti niti ga ne uveljavlja za sodelovanje pri odvzemu
posameznih organov ali tkiv mrtvega darovalca, pri predstavnikih skupine zdravnikov je ta
odstotek več kot 95 %.

5.4.14

Ugovor vesti v primeru izvajanja postopkov

Postopka, za katerega bi sicer uveljavljali ugovor vesti, ne bi izvedlo niti pri njem ne bi
sodelovalo 66,3 % anketiranih. S trditvijo se strinja 62,3 % predstavnikov skupine
medicinskih sester in 73 % predstavnikov skupine zdravnikov. Za izvajanje takega
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zdravstvenega postopka bi sodelavca prosilo 68,4 % anketiranih, skupina medicinskih
sester bi sodelavca prosila v 65,6 % in skupina zdravnikov v 73 %. Zaradi strahu pred
posledicami s strani delodajalca bi kljub ugovoru vesti določen zdravstveni postopek
izvedlo 46 % anketiranih, takšnih predstavnikov skupine medicinskih sester bi bilo 47,5 %,
predstavnikov skupine zdravnikov pa 43,3 %. Od vodstva bi 77,5 % anketiranih zahtevalo,
da jih razreši opravljanja zdravstvenega postopka, za katerega bi sicer uveljavljali ugovor
vesti, od tega bi zahtevo postavilo 73,7 % predstavnikov skupine medicinskih sester in
83,8 % predstavnikov skupine zdravnikov. V kolikor bi morali izvajati postopke ali
sodelovati pri postopkih. za katere bi sicer uveljavili ugovor vesti, bi si 58,2 % anketiranih
poiskalo drugo službo. Takšnih bi bilo 59 % predstavnikov skupine medicinskih sester in
56,8 % predstavnikov skupine zdravnikov.

5.4.15

Mnenje o uveljavljanju ugovora vesti

S trditvijo, da bi zdravstveni delavec, ki uveljavlja ugovor vesti, moral razmisliti o
zamenjavi poklica, se ne strinja 57,1 % anketiranih. S trditvijo se ne strinja skupina
medicinskih sester v 52,5 % in skupina zdravnikov v 65 %. Da sodelavca, ki uveljavlja
ugovor vesti, razume, a ga pri tem ne podpira, trdi 46 % anketiranih. Takšnih
predstavnikov skupine medicinskih sester je 43 % in predstavnikov skupine zdravnikov
51,3 %. 91 % anketiranih je mnenja, da je potrebno, kadarkoli je to možno, ustreči
posamezniku, ki uveljavlja ugovor vesti, ne da bi s tem ogrozili pravice in interese
pacientov. Skupina medicinskih sester se s tem strinja v 88,5 %, skupina zdravnikov v 94,6
%. Več kot polovica anketiranih se strinja, da je pravica pacienta po storitvi nad pravico
posameznika do uveljavitve ugovora vesti. S to trditvijo se strinja 64 % predstavnikov
skupine medicinskih sester in le 40 % predstavnikov skupine zdravnikov. 67,3 %
anketiranih ne bi želelo zdraviti/negovati pacienta, ki bi bil vključen v postopke, ki jim
predstavljajo ugovor vesti. Skupina medicinskih sester se s tem strinja v 67 %, v enakem
odstotku se strinja skupina zdravnikov.
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5.5

Potrjevanje hipotez

V nadaljevanju s o v tabelah in grafih predstavljeni rezultati preverjanja hipotez.

5.5.1 H1: Zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri
posmrtnem odvzemu organov in tkiv, poznajo način
uveljavljanja ugovora vesti.
Pri dokazovanju hipoteze smo raziskali vse tri vidike uveljavljanja pravice do ugovora
vesti:

1.

poznavanje možnosti uveljavljanja pravice do ugovora vesti glede na konkretne
okoliščine (pri vseh delih in nalogah, pri posameznih posegih, zdravstveno vzgojno
delo ...);

2.

seznanitev s pravico do ugovora vesti (šolanje, sodelavci, mediji, literatura ...)

3.

poznavanje virov seznanjenja, okoliščin, ki dajejo to pravico (ustava, zakon, poklicni
kodeks, kolektivna pogodba).

Pri dokazovanju prve hipoteze smo uporabili dve metodi redukcije sklopa spremenljivk, ki
opisujeta oceno stopnje poznavanja načina uveljavljanja ugovora vesti:
faktorsko analizo – Factor Analysis (FA),
metodo glavnih komponent – Principal Component Analysis ( PCA).

Rezultate analize smo prikazali v tabelah in grafih, iz katerih je razvidna izpolnjenost
pogojev za pravilno redukcijo in združevanje v skupine (Tabela 4 in Tabela 5, Graf 9 in
Graf 10 ter Priloge 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in Priloga 13).
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5.5.1.1

Prvi vidik - poznavanje načina uveljavljanja ugovora vesti

Tabela 3: Prikaz povprečij in standardnih odklonov za prvi vidik

Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam pri

Kv (%)

M

SD

54,97 %

2,22

1,223

31,71 %

3,78

1,197

66,46 %

1,70

1,133

56,20 %

2,41

1,353

64,05 %

1,98

1,268

vseh delih in nalogah.
Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam za
posamezen poseg v zdravstveni obravnavi.
Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam v prvi
pomoči.
Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam za zdravstveno
vzgojno delo.
Pravico do ugovora vesti sem lahko uveljavljal že kot
dijak/študent in sploh nisem sodeloval v pouku pri tistih
posegih, za katere bi imel ugovor vesti.

Legenda:
Kv: koeficient variacije
M: aritmetična sredina
SD: standardni odklon

Ocene, ki smo jih dobili, so večinoma zelo nizke, vendar veljajo za celoten vzorec.
Koeficient variacije je za večino odgovorov nad 50%. Razpršenost je zelo velika.
Aritmetična sredina za prvi vidik se giblje od (M = 1,70 do M = 3,78), (Tabela 3).
Sklepamo, da znotraj vzorca obstajajo skupine, ki se ločijo med seboj glede na stopnjo
strinjanja. Zato smo s pomočjo faktorske analize ugotavljali, ali so vsi odgovori med seboj
povezani, tako da tvorijo eno samo dimenzijo ali je prisotnih več dimenzij.
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Tabela 4: Matrika zarotiranih faktorskih uteži, prvi vidik

Faktor
1

2

Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam pri vseh delih in nalogah.

,687 ,034

Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam v prvi pomoči.

,572 ,012

Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam za zdravstveno vzgojno delo.

,475 ,176

Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam za posamezen poseg v zdravstveni obravnavi.
Pravico do ugovora vesti sem lahko uveljavljal že kot dijak/študent in sploh nisem
sodeloval v pouku pri tistih posegih, za katere bi imel ugovor vesti.

-,001 ,676
,233 ,645

Izvedli smo pravokotno rotacijo z metodo Varimax.
Dobili smo dva faktorja, ki opisujeta poznavanje možnosti uveljavljanja ugovora vesti
glede na konkretne okoliščine (Tabela 4).

1. Faktor
Uveljavljanje pravice do ugovora vesti pri vseh delih in nalogah, pri prvi pomoči in pri
zdravstvenovzgojnem delu. Za prvi faktor se odločimo, ker je odstotek skupne pojasnjene
variance nad 60 %, (68, 6 %), (Priloga 4), lastna vrednost nad 1, (2,457), (Priloga 4).
Statistična značilnost Bartlett testa – signifikantnost pod 0,05 (p = 0,003). KMO mera je
visoka nad 0,5 (0,786), (Priloga 5), komunalitete nad 50 % (od 52,3 % do 66,6 %), (Priloga
8). Ugotavljamo, da imajo faktorske uteži za prvi faktor pravilno strukturo. Nobena izmed
komponent preveč ne izstopa, uteži so pozitivne in močne ( od 0,65 do 0,75), (Priloga 9).

2. Faktor

Uveljavljanje pravice do ugovora vesti samo za posamezen poseg v zdravstveni obravnavi,
pri tistih zdravnikih in medicinskih sestrah, ki so pravico do ugovora vesti uveljavljali že
kot dijaki/študenti in sploh niso sodelovali pri tistih posegih, za katere bi imeli ugovor
vesti. Za drugi faktor se odločimo, ker je odstotek skupne pojasnjene variance nad 60 %,
(77,3 %), (Priloga 6), lastna vrednost nad 1 (1,146), (Priloga 6). KMO mera je visoka nad
0,5 (0,70), (Priloga 7), komunalitete nad 50 %, (87,3 %), (Priloga 10). Ugotavljamo, da
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imajo faktorske uteži za drugi faktor pravilno strukturo. Nobena izmed komponent preveč
ne izstopa, uteži so pozitivne in močne ( 0,857), (Priloga 11) .
Pri analizi združevanja v skupine smo uporabili najbolj znano, Ward metodo, ki ustvari
skupine tako, da se navzven čim bolj razlikujejo, znotraj pa so čim bolj homogene. Enote
smo uvrstili po principu podobnosti, vsako samo v eno skupino, tako da se skupine ne
prekrivajo.

Graf 9: Dendogram prvi vidik

Odločili smo se za tri skupine. Iz grafa (Graf 9) je razvidno, da je to edina možna izbira,
prerezane daljice so zelo dolge, kar nakazuje značilno razliko med skupinami, oziroma
veliko homogenost znotraj skupin. Porazdeljenost po skupinah je naslednja:

1. Prva skupina prikazuje (n = 21; 21,4 %) zdravnikov in medicinskih sester, ki poznajo
vse načine uveljavljanja ugovora vesti, s tem so se seznanili že v času šolanja (Graf 9 in
Graf10).
2. Druga in največja skupina prikazuje skupino zdravnikov in medicinskih sester, ki ne
poznajo nobenega načina uveljavljanja ugovora vesti, s to pravico se niso seznanili niti
v času študija niti kasneje ( n = 61; 62,3 %), (Graf 9 in Graf10).

3. Tretjo skupino predstavlja skupina (n = 16; 16,3 %) zdravnikov in medicinskih sester,
ki uveljavljanje ugovora vesti do določene mere zelo dobro pozna, vendar v veliki meri
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izpostavlja možnost uveljavljanja ugovora vesti za zdravstvenovzgojno delo (Graf 9 in
Graf10).
Graf 10: Poznavanje načina uveljavljanja ugovora vesti

1,5
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Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam pri vseh delih in nalogah, prvi pomoči in za zdravstveno vzgojno
delo
Pravico do ugovora vesti sem lahko uveljavljal že kot dijak/študent in sploh nisem sodeloval v pouku pri tistih
posegih, za katere bi imel ugovor vesti, in zato jo uveljavljam za zdravstveno vzgojno delo.

Na grafu (Graf 10) so prikazane standardizirane vrednosti glavnih komponent. Točka nič
predstavlja povprečje, na Likartovi lestvici približno vrednost 3. Negativne vrednosti so
podpovprečne, pozitivne nadpovprečne.

5.5.1.2 Drugi in tretji vidik seznanitve s pravico do ugovora vesti
in poznavanje okoliščin, ki dajejo to pravico
Pri dokazovanju prve hipoteze je bilo pomembno raziskati, kako se dobljene skupine
zdravnikov in medicinskih sester razlikujejo v lastnostih, ki jih opisujejo trditve v
naslednjih dveh sklopih.
1.

Ocena stopnje poznavanja pravice do ugovora vesti:
Zdravstveni delavci imamo pravico do ugovora vesti.
Poznam pravico do ugovora vesti.
Nihče me s to pravico ni seznanil.
S to pravico sem bil seznanjen v času šolanja.
S to pravico so me seznanili sodelavci.
S to pravico me je seznanil delodajalec.
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Za to pravico sem izvedel iz medijev, spleta.
Za to pravico sem izvedel iz strokovne literature.
Za to pravico sem izvedel na podiplomskem izobraževanju.
Za to pravico sem izvedel na strokovnem izobraževanju.

2.

Ocena stopnje poznavanja okoliščin, v katerih se zdravstveno osebje seznani s pravico
do ugovora vesti:
Pravico do ugovora vesti mi daje ustava.
Pravico do ugovora vesti mi daje zakon.
Pravico do ugovora vesti mi daje poklicni kodeks.
Pravico do ugovora vesti mi daje kolektivna pogodba.

Vodilo pri izbiri metode je bilo poiskati takšno linearno kombinacijo merjenih
spremenljivk, da bodo vnaprej določene skupine med seboj čim bolj različne, napaka pri
uvrščanju enot v skupine pa bo čim manjša. Najbolj primerna metoda je bila zato
diskriminantna analiza (DA). Z DA smo lahko poiskali tiste razsežnosti podatkov, ki so kar
najbolje pojasnili razlike med skupinami in pojasnili, katere lastnosti so privedle do razlik
med skupinami. Kriterij selekcije med spremenljivkami v DA je Wilksova lambda, katere
značilnost mora biti pod 0,05. Uporabili smo metodo postopnega uvrščanja spremenljivk
(Stepwise), kjer se v vsakem koraku testira značilnost posamezne spremenljivke.
Obravnavali smo samo lastnosti, v katerih se skupine razlikujejo (Priloga 12).
V tabeli je vidno postopno uvrščanje. Največje odstopanje je vidno pri spremenljivki pod
številko 1, »Zdravstveni delavci imamo pravico do ugovora vesti.«, ki je prva tudi v
Klasifikacijski tabeli (Tabela 5), sledi spremenljivka pod številko 2, »Poznam pravico do
ugovora vesti.« Vrednosti padajo do zadnje spremenljivke pod št. 7 »Za to pravico sem
izvedel iz strokovne literature.«
V naslednji tabeli, ki je sestavljena iz diskriminantnih uteži (Tabela 5), smo z velikostjo
uteži pojasnili razlike med skupinami, strukturo vpliva znotraj vsake skupine in pojasnili,
katera spremenljivka ima največji vpliv. Največjo razliko med skupinami predstavljajo
spremenljivke, ki izražajo zavedanje, da imajo zdravstveni delavci pravico do ugovora
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vesti in poznajo to pravico. Zelo pomembno je tudi podiplomsko izobraževanje. Najmanj
vpliva imajo mediji, splet in strokovna literatura.
Tabela 5: Klasifikacijska tabela; Stopnja poznavanja načina uveljavljana ugovora
vesti
3 skupine »stopnje poznavanja
načina uveljavljanja ugovora
vesti«
1

2

3

3,453

6,953

9,332

Za to pravico sem izvedel v podiplomskem
izobraževanju.

3,469

4,154

7,193

Poznam pravico do ugovora vesti.

2,732

3,415

5,118

S to pravico sem bil seznanjen v času šolanja.

2,289

1,205

2,041

S to pravico me je seznanil delodajalec.

2,860

2,105

3,511

Za to pravico sem izvedel iz medijev, spleta.

0,456

1,941

2,372

0,232

1,517

2,096

Zdravstveni delavci imamo pravico do ugovora
vesti.

Za to pravico sem izvedel iz strokovne literature.

Graf 11: Prikaz povprečnih vrednosti za tri skupine

Zdravstveni
delavci imamo
pravico do
ugovora vesti.
5

1
2
3

4,5
Za to pravico sem
izvedel v
podiplomskem
izobraževanju.

4
3,5
3

Poznam pravico
do ugovora vesti.

2,5

2
1,5
1
0,5
0
Za to pravico sem
izvedel iz
strokovne
literature.

S to pravico sem
bil seznanjen v
času šolanja.

Za to pravico sem
izvedel iz medijev,
spleta.

S to pravico me je
seznanil
delodajalec.
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Skupno vsem trem skupinam je zavedanje, da imajo zdravstveni delavci pravico do
ugovora vesti. Tretja skupina medicinskih sester in zdravnikov to pravico najbolj pozna.
Prva skupina je s pravico do ugovora vesti slabo seznanjena, še največ so se o njej
seznanili v času šolanja. Predstavniki druge skupine so o pravici do ugovora vesti izvedeli
z branjem strokovne literature in medijev, s pravico jih ni seznanil delodajalec, še manj pa
so o njej izvedeli na podiplomskem študiju. Tretja skupina v največji meri kot vir
seznanjena s pravico do ugovora vesti zdravstvenih delavcev navaja strokovno literaturo,
sledijo mediji in podiplomsko izobraževanje. Na drugi strani so bili predstavniki tretje
skupine s pravico do ugovora vesti slabo seznanjeni v času šolanja, še manj jih je s to
pravico seznanil delodajalec (Graf 11). Povprečja ostalih spremenljivk, ki niso prikazana
na grafu (Graf 11), so enaka za vse tri skupine.
Graf 12: Prikaz povprečnih vrednosti za ostale spremenljivke

Pravico do ugovora vesti mi
daje kolektivna pogodba.

Pravico do ugovora vesti mi
daje poklicni kodeks.

Pravico do ugovora vesti mi
daje zakon.

Nihče me s to pravico ni
seznanil.
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

S to pravico so me seznanili
sodelavci.

Za to pravico sem izvedel na
strokovnem izobraževanju.

Pravico do ugovora vesti mi
daje ustava.

Vse tri skupine zdravnikov in medicinskih sester izražajo zavedanje o tem, da je pravica
zdravstvenih delavcev do uveljavljanja ugovora vesti ustavna in zakonska pravica,
opredeljena v poklicnih kodeksih. Dobra polovica jih ve, da kolektivna pogodba ne
opredeljuje pravice do ugovora vesti. Polovice ni nihče seznanil s to pravico. Slaba
polovica je o pravici zdravstvenih delavcev do uveljavljanja ugovora vesti izvedela od
sodelavcev ali na strokovnem izobraževanju (Graf 12).
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Za ugotavljanje kakovosti »DA« smo izbrali Klasifikacijsko tabelo, ki predstavlja najboljši
kriterij za prikaz deleža pravilno uvrščenih enot. Glede na izračunano diskriminantno
spremenljivko smo vsako enoto ponovno uvrstili v svojo skupino, pri tem pa dobili
odstotek pravilno uvrščenih enot. Diskriminantne spremenljivke najbolje razvrščajo enote,
če je odstotek pravilno razvrščenih enot 100 %. Spodnja meja kvalitete razvrščanja je
odstotek enot, ki bi bile pravilno uvrščene ob naključnem razvrščanju. V primeru dveh
skupin je tako spodnja meja 50 % enot, v primeru treh pa 33,3 %. Delež pravilno uvrščenih
enot je 96,9% , zato ugotavljamo, da je analiza zelo uspešna (Priloga 13).

Sklep:
Hipoteza, da zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri posmrtnem odvzemu
organov in tkiv, poznajo način uveljavljanja ugovora vesti, ni potrjena. Ugotovili
smo, da obstajajo skupine, ki se zelo razlikujejo med seboj. Obstaja sicer skupina, ki
način uveljavljanja ugovora vesti zelo dobro pozna, vendar je njen delež premajhen.

59

5.5.2 H2: Ugovora vesti zdravniki in medicinske sestre, ki
sodelujejo pri posmrtnem odvzemu organov in tkiv, ne želijo
uveljavljati.
Tabela 6: Tabela povprečnih vrednosti in standardnih odklonov za H2

n

M

SD.

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu jeter mrtvim dajalcem.

98

1,37

0,738

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu kože mrtvim dajalcem.

98

1,40

0,714

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu srca mrtvim dajalcem.

98

1,40

0,756

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu ledvic mrtvim dajalcem.

98

1,42

0,811

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu roženice mrtvim dajalcem.

98

1,42

0,745

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu trebušne slinavke mrtvim
dajalcem.

98

1,42

0,798

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri multiorganskem odvzemu organov in
tkiv mrtvim dajalcem.

98

1,44

0,826

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam.

98

1,76

1,167

Legenda:
n: vzorec
M: aritmetična sredina
SD: standardni odklon

Povprečne vrednosti se gibljejo med 1 in 2 (1 - se sploh ne strinjam; 2 - se ne strinjam). (M
= med 1,37 in 1,76), SD = med 0,738 in 1,167 zato sklepamo, da ugovora vesti zdravniki in
medicinske sestre, ki sodelujejo pri posmrtnem odvzemu organov in tkiv, ne želijo
uveljavljati. Zaradi velike razpršenosti podatkov nad 50 % smo naredili analizo
združevanja v skupine (Tabela 6).
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Graf 13: Dendogram H2

Z Ward metodo (Graf 13) smo oblikovali dve skupini glede na drevo razvrščanja. Na grafu
je vidno, da je to edina možna izbira, prerezane daljice so zelo dolge, kar nakazuje značilno
razliko med skupinami, oziroma veliko homogenost znotraj skupin.
Prva skupina je odločno proti uveljavljanju ugovora vesti za odvzem kateregakoli organa
ali tkiva mrtvega darovalca, velika večina tudi nima ugovora vesti in ga ne uveljavlja.
Druga, manjša skupina, se z uveljavljanjem ugovora vesti pri odvzemu organov in tkiv
mrtvega darovalca ne strinja (Graf 13).
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Graf 14: Prikaz povprečij po skupinah za H2
Imam ugovor vesti
in ga uveljavljam
za sodelovanje pri
odvzemu jeter
mrtvim dajalcem.
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mrtvim dajalcem.
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odvzemu srca
mrtvim dajalcem.
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Imam ugovor vesti
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za sodelovanje pri
multiorganskem
odvzemu organov
in tkiv mrtvim…

Imam ugovor vesti
in ga uveljavljam
za sodelovanje pri
odvzemu trebušne
slinavke mrtvim
dajalcem.

0

Imam ugovor vesti
in ga uveljavljam
za sodelovanje pri
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mrtvim dajalcem.
1 skupina (66%)

Imam ugovor vesti
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odvzemu ledvic
mrtvim dajalcem.
2 skupina (34 %)

V obeh skupinah zdravniki in medicinske sestre nimajo ugovora vesti, niti ga ne
uveljavljajo za sodelovanje pri odvzemu posameznih organov ali tkiv mrtvega darovalca.
Skupini zdravnikov in medicinskih sester se razlikujeta v tem, da sta v prvi, večji skupini,
odločno proti dve tretjini (ocena 1 - se sploh ne strinjam). Tretjina , ki predstavlja drugo
skupino, ni tako odločno proti , njihova ocena je nekoliko nad 2 (ocena 2 - se ne strinjam).
Tako je hipoteza dokazana (Graf 14).
V nadaljevanju smo naredili podrobno analizo sklopa vprašanj, ki opisuje vse okoliščine
uveljavljanja ugovora vesti. Naredili smo faktorsko analizo, predstavljamo.rezultate. Iz
tabele (Priloga 14) je razvidno, da je prva trditev »Imam ugovor vesti in ga uveljavljam.«
premalo pojasnjena s skupnim faktorjem (pod 50 %). To je trditev, ki opisuje načelno
oziroma splošno stališče do ugovora vesti, zato je to pričakovano. Ostale trditve so vezane
na konkretno situacijo. Zato smo prvo trditev izločili iz nadaljnje analize. Preostale trditve
smo z metodo PCA združili v eno samo komponento. Rezultati pokažejo, da je odstotek
skupne pojasnjene variance nad 60 %, (90,845 %), (Priloga 17), lastna vrednost nad 1
(6,36), (Priloga 17). Statistična značilnost Bartlett testa – signifikantnost pod 0,05 (p =
0,00), KMO mera je visoka nad 0,5 (0,836), (Priloga 15). Komunalitete nad 50 % (72,7 %
do 96,2 %), (Priloga 16). Ugotavljamo, da imajo faktorske uteži pravilno strukturo.
Nobena izmed komponent ne izstopa, uteži so pozitivne in močne (od 0,85 do 0,98),
(Priloga 18) .S tem smo dokazali uspešno redukcijo. Iz tabele faktorskih uteži razberemo,
da vse situacije, pri katerih je možno uveljavljati ugovor vesti, predstavljajo eno samo
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dimenzijo. Ugotavljamo, da je stališče sodelujočih enako, ne glede na to, za odvzem
katerega organa ali tkiva gre.

Sklep:
Hipoteza, da ugovora vesti zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri
posmrtnem odvzemu organov in tkiv, ne želijo uveljavljati, je potrjena. Dokazali smo,
da je stališče zdravnikov in medicinskih sester enako, ne glede na to, za odvzem
katerega organa ali tkiva gre.

5.5.3 H3: Zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri
posmrtnem odvzemu organov in tkiv, postavljajo prejemnika
organa pred svojo pravico uveljavljanja ugovora vesti
Tabela 7: Tabela povprečnih vrednosti in standardnih odklonov H3
n

M

SD

Imam ugovor vesti, a ga ne uveljavljam, ker je pravica pacienta do
storitve nad mojo pravico do ugovora vesti. H3

98

2,81

1,125

Kadarkoli je to možno, je potrebno ustreči posamezniku, ki uveljavlja
ugovor vesti, ne da bi ogrozili pravice in interese pacientov. H3

98

3,92

1,081

Pravica pacienta po storitvi je nad pravico posameznika do
uveljavitve ugovora vesti. H3

98

2,64

1,142

98

Legenda:
n: vzorec
M: aritmetična sredina
SD: standardni odklon

Iz tabele je razvidno, da so povprečne vrednosti zelo blizu 3, kar glede na Likertovo
lestvico od 1 do 5 (3 - delno se strinjam) pomeni, da je razpršenost odgovorov velika in
nismo dobili jasnega odgovora. Zaradi tega je bilo smiselno narediti analizo razvrščanja v
skupine. Uporabili smo Ward metodo.
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Graf 15: Dendogram H3

Iz grafa (Graf 15) je možno sklepati, da je enakovredna razdelitev na tri ali štiri skupine. Z
analizo povprečnih vrednosti smo ugotovili, da so pri štirih skupinah razlike med
skupinami premajhne, oziroma statistično neznačilne, zato smo se odločili za tri skupine
(Tabela 7).
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Tabela 8: Tabela povprečnih vrednosti in standardnih odklonov za tri skupine H3

n
1

2

3

M

Imam ugovor vesti, a ga ne uveljavljam, ker je pravica pacienta do storitve nad mojo
pravico do ugovora vesti. H3

34

4,56

Kadarkoli je to možno, je potrebno ustreči posamezniku, ki uveljavlja ugovor vesti, ne da
bi ogrozili pravice in interese pacientov. H3

34

4,21

Pravica pacienta po storitvi je nad pravico posameznika do uveljavitve ugovora vesti. H3

34

3,91

Imam ugovor vesti, a ga ne uveljavljam, ker je pravica pacienta do storitve nad mojo
pravico do ugovora vesti. H3

35

1,80

Kadarkoli je to možno, je potrebno ustreči posamezniku, ki uveljavlja ugovor vesti, ne da
bi ogrozili pravice in interese pacientov. H3

35

4,74

Pravica pacienta po storitvi je nad pravico posameznika do uveljavitve ugovora vesti. H3

35

1,74

Imam ugovor vesti, a ga ne uveljavljam, ker je pravica pacienta do storitve nad mojo
pravico do ugovora vesti. H3

29

2,72

Kadarkoli je to možno, je potrebno ustreči posamezniku, ki uveljavlja ugovor vesti, ne da
bi ogrozili pravice in interese pacientov. H3

29

2,69

Pravica pacienta po storitvi je nad pravico posameznika do uveljavitve ugovora vesti. H3

29

2,83

Legenda:
n: vzorec
M: aritmetična sredina

1.

Prvo skupino predstavljajo zdravstveni delavci, ki v celoti potrjujejo našo hipotezo, da
je pravica pacienta nad pravico posameznega zdravstvenega delavca do uveljavljanja
ugovora vesti (Tabela 8).

2.

Druga skupina se s tem ne strinja, vendar postavlja izjemo: »Kadarkoli je to možno, je
potrebno ustreči posamezniku, ki uveljavlja ugovor vesti, ne da bi ogrozili pravice in
interese pacientov.« (Tabela 8)

3.

Tretja skupina so zdravniki in medicinske sestre, pri katerih je povprečje odgovorov
blizu 3 (3 - delno se strinjam). Tej skupini bi lahko rekli »neodločeni« (Tabela 8).
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Sklep:
H3, ki trdi, da zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri posmrtnem odvzemu
organov in tkiv, prejemnika organa vidijo pred svojo pravico uveljavljanja ugovora
vesti, je potrjena.

5.5.4 H4: Vodstvo zdravnikom in medicinskim sestram, ki
sodelujejo pri posmrtnem odvzemu organov in tkiv, ne
omogoča uveljavljanja ugovora vesti.
Tabela 9: Imam ugovor vesti, s tem sem seznanil delodajalca, a mi delodajalec ne
omogoča, da bi ga uveljavil

f

%

se sploh ne strinjam

56

57,1

se ne strinjam

31

31,6

delno se strinjam

7

7,1

večinoma se strinjam

2

2,0

popolnoma se strinjam

2

2,0

98

100,0

Skupaj

Iz prikazane tabele je razvidno, da večina odgovorov, 88,8 %, izraža nestrinjanje s
trditvijo. Sklepamo, da vodstvo zaposlenim ne bi postavljalo nobene ovire pri uveljavljanju
te pravice (Tabela 9).

Sklep:
Hipoteza, da vodstvo zdravnikom in medicinskim sestram, ki sodelujejo pri
posmrtnem odvzemu organov in tkiv ne omogoča uveljavljanja ugovora vesti, ni
potrjena.
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5.5.5 H5:

Medicinske

sestre

v

večji

meri

razmišljajo

o

uveljavljanju ugovora vesti kot zdravniki.
Hipotezo smo dokazovali s t-testom za neodvisna vzorca, kjer smo preverjali značilnost
razlik povprečnih vrednostih med skupino zdravnikov in skupino medicinskih sester.
Rezultate smo prikazali v dveh tabelah. V prvi tabeli smo prikazali osnovno statistiko po
skupinah, povprečja, standardne odklone in standardne napake (Tabela 10). V drugi tabeli
smo prikazali rezultate Leven in t-testa (Tabela 11). Postavili smo ničelno in nasprotno
hipotezo.
H0: Medicinske sestre in zdravniki v enaki meri razmišljajo o uveljavljanju ugovora vesti
kot zdravniki.
H1: Medicinske sestre v večji meri razmišljajo o uveljavljanju ugovora vesti kot zdravniki.
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Tabela 10: Opisna statistika za H5
zdravniki /
medicinske sestre
Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti.

n

M

SD

SE

medicinske sestre

61

2,85

1,289

,165

zdravniki

32

2,31

1,447

,256

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti za
sodelovanje pri multiorganskem odvzemu organov in tkiv
mrtvim dajalcem.

medicinske sestre

61

2,67

1,375

,176

zdravniki

32

1,66

1,035

,183

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti za
sodelovanje pri odvzemu kože mrtvim dajalcem.

medicinske sestre

61

2,30

1,358

,174

zdravniki

32

1,53

,803

,142

medicinske sestre

61

2,16

1,306

,167

zdravniki

32

1,44

,801

,142

medicinske sestre

61

2,25

1,386

,177

zdravniki

32

1,53

,915

,162

medicinske sestre

61

2,10

1,274

,163

zdravniki

32

1,53

,915

,162

medicinske sestre

61

2,13

1,297

,166

zdravniki

32

1,53

,915

,162

medicinske sestre

61

2,33

1,274

,163

zdravniki

32

1,56

,982

,174

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti za
sodelovanje pri odvzemu srca mrtvim dajalcem.

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti za
sodelovanje pri odvzemu jeter mrtvim dajalcem.

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti za
sodelovanje pri odvzemu ledvic mrtvim dajalcem.

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti za
sodelovanje pri odvzemu trebušne slinavke mrtvim dajalcem.

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti za
sodelovanje pri odvzemu roženice mrtvim dajalcem.

Legenda:
n: vzorec
M: aritmetična sredina
SD: standardni odklon
SE: standardna napaka

Ugotovili smo, da razlike med skupinama obstajajo, tako da je pri vseh trditvah stopnja
strinjanja pri skupini medicinskih sester višja. Ali je ta razlika statistično značilna, smo
dokazovali v naslednji tabeli (Tabela 11).
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Tabela 11: Rezultati t - testa in Leven testa za H5
Leven test
f

sig

t- -test za neodvisna vzorca
t

sig

M

SE

91

,029

,540

,29

1,77 57,0

,081

,540

,30

91

,000

1,01

,27

4,00 79,6

,000

1,01

,25

91

,004

,764

,26

3,40 89,6

,001

,764

,22

91

,005

,726

,25

3,31 88,6

,001

,726

,21

91

,010

,715

,27
2

2,97 86,0

,004

,715

,24

91

,028

,567

,25

2,46 82,1

,016

,567

,23

91

,022

,600

,25

2,58 83,0

,011

,600

,23

91

,004

,765

,25

3,21 78,3

,002

,765

,23

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal domnevno enake variance
ugovor vesti.
domnevno neenake
variance

1,104 ,296 2,24

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal domnevno enake variance
ugovor vesti za sodelovanje pri
domnevno neenake
multiorganskem odvzemu organov in tkiv
variance
mrtvim dajalcem.

5,254 ,024 3,66

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal domnevno enake variance
ugovor vesti za sodelovanje pri odvzemu
domnevno neenake
kože mrtvim dajalcem.
variance

9,057 ,003 2,92

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal domnevno enake variance
ugovor vesti za sodelovanje pri odvzemu
domnevno neenake
srca mrtvim dajalcem.
variance

7,722 ,007 2,87

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal domnevno enake variance
ugovor vesti za sodelovanje pri odvzemu
jeter mrtvim dajalcem.
domnevno neenake
variance

7,254 ,008 2,62

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal domnevno enake variance
ugovor vesti za sodelovanje pri odvzemu
domnevno neenake
ledvic mrtvim dajalcem.
variance

3,763 ,055 2,23

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal domnevno enake variance
ugovor vesti za sodelovanje pri odvzemu
domnevno neenake
trebušne slinavke mrtvim dajalcem.
variance

3,908 ,051 2,32

Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal domnevno enake variance
ugovor vesti za sodelovanje pri odvzemu
roženice mrtvim dajalcem.
domnevno neenake
variance

3,701 ,058 2,96

DF

Legenda:
f: frekvenca/porazdelite
sig: signifikantnost/značilnost
SD: standardni odklon
t- test
DF. Stopinje prostosti
M: aritmetična sredina
SE: standardna napaka
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V drugem stolpcu smo, glede na izide Leven testa, poudarili pravilno vrstico in ustrezno
signifikantnost, ki velja za t-test.
Vse značilnosti t-testa so pod 0,05, zato H0 zavrnemo in sprejmemo H1. Sklepamo, da
medicinske sestre v večji meri kot zdravniki razmišljajo o uveljavljanju ugovora vesti.

Sklep:
Medicinske sestre v večji meri razmišljajo o uveljavljanju ugovora vesti kot
zdravniki, hipoteza je potrjena.
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5.5.6 Razprava
Raziskave s področja ugovora vesti so precej občutljiva tematika, ki pri ljudeh povzroča
celo paleto čustev in razmišljanj. V slovenskem prostoru so podobne raziskave redke,
navezujejo se predvsem na pravni vidik ugovora vesti. Vsekakor je pravni vidik
uveljavljanja ugovora vesti pomemben dejavnik za udejanjanje ugovora vesti v praksi, s
tem naj bi bila pravica za vse enaka in bi omogočala osebno, moralno in intelektualno
celovitost ugovornika vesti. V Sloveniji je pravica zdravstvenih delavcev do ugovora vesti
precej dobro urejena. Vendar nikjer ni jasno navedeno, za katere posege, dela ali naloge v
zdravstveni dejavnosti zdravstveni delavec lahko uveljavlja ugovor vesti. Vprašanje je, če
bi bila natančna opredelitev posegov smiselna. Kot ugotavlja Cerar (2007), Ustava
republike Slovenije ureja pravico do ugovora vesti na dveh mestih, za zdravstvene delavce
je pomembnejši 46. člen Ustave in njemu podrejeni zakoni. Pravica do ugovora vesti
zdravstvenih delavcev je dodatno opredeljena v poklicnih etičnih kodeksih. Zdravniki
imajo področje ugovora vesti urejeno že dalj časa in bolj natančno kot medicinske sestre.
Ugovor vesti je bil pod pojmom delovanje po vesti zajet že v Hipokratovi prisegi, kot
ugotavlja Kravos (2004). Ugovor vesti v zdravstvu v svetovnem merilu opredeljujejo
številne konvencije in deklaracije, prva izmed njih je bila Deklaracija o pravicah človeka in
državljana (1789). Človekove pravice so se skozi zgodovino razvijale v skladu z
družbenimi normami. Urejanje ugovora vesti s pravnega, etičnega in strokovnega vidika se
je pričelo bliskovito urejati po drugi svetovni vojni zaradi znanih dejstev. Sprejete so bile
številne deklaracije, vse od Ženevske deklaracije (1948) do Mednarodnega kodeksa
zdravniške etike (1949), kar kaže na občutljivost področja. Kot ugotavlja Bućan (2011), s
pravnega vidika govorimo o pravici do ugovora vesti zgolj na podlagi posameznikovega
sklicevanja na lastno vest. Kljub tej pravici mora posamezni zdravstveni delavec
uveljavljanje ugovora vesti za določen postopek v zdravstveni obravnavi jasno opredeliti in
predhodno napovedati, nikakor ga ne sme uveljavljati preveč splošno in za vse zdravstvene
postopke. Magelssen (2012) opredeljuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko
zdravstveni delavec uveljavlja ugovor vesti za določen postopek. Predvsem opozarja na
dejstvo, da zaradi tega ne sme biti ogroženo pacientovo zdravstveno stanje, breme za
sodelavce in zdravstveno ustanovo pa mora biti sprejemljivo. Ugovor vesti ne sme izhajati
iz osebnega interesa zdravstvenega delavca, strahu ali udobja; s tem se strinja Škrlec
(2010), ki ugotavlja, da mora ugovor vesti temeljiti na iskrenosti zdravstvenega delavca, ki
ni vprašljiva. Zdravstveni delavci se pri svojem delu srečujejo z zapletenimi razmerami, za
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katere nimajo vselej izdelanega načrta, kot ugotavlja Balažic (2003). Zaradi tega je še
toliko bolj pomembna etična občutljivost posameznika, ki vstopa v razmerje zdravstveni
delavec-pacient. Sovulescu (2006), medicinski etik iz Oxforda, v svojih za zdravstveno
javnost večkrat spornih člankih ne podpira uveljavljanja ugovora vesti zdravstvenih
delavcev, ker izpostavlja pravice pacientov do zdravstvene oskrbe. Razmišljanja tudi
nekaterih ostalih gredo v smeri zavedanja o tem, zakaj se nekdo kljub temu odloči za
zdravstveni poklic, čeprav že vnaprej ve, da bo za določen poseg uveljavljal ugovor vesti.
Med slovenskimi zdravniki je v porastu uveljavljanje ugovora vesti, kot ugotavljajo Kravos
(2004), Požun (2012) in Fabjan (2015). Največ jih uveljavlja ugovor vesti na področju
ginekologije in porodništva. Podobno smo ugotovili tudi z našo raziskavo, saj so vsi, ki so
odgovorili na odprto vprašanje o uveljavljanju ugovora vesti, izpostavili prav to področje.
Težko bi opredelili, kateri dejavniki najbolj vplivajo na uveljavljanje ugovora vesti. Poleg
pravnega vidika je to tudi strokovni vidik. Zdravstveni delavci imajo poklicno dolžnost, da
pacientu nudijo in zagotavljajo vse potrebne zdravstvene intervencije, od takrat, ko
pacienta sprejmejo v obravnavo, pa vse do takrat, ko je obravnava zaključena ali pacienta v
oskrbo prevzame sodelavec. Načeloma zdravstveni delavec ne sme uveljavljati ugovora
vesti pri zdravstveni negi in oskrbi pred in po postopku za katerega uveljavlja ugovor vesti,
temveč le za postopek. Ne moremo trditi, da so zdravstveni delavci sposobni opozoriti
sodelavca, ki je višje na hierarhični lestvici v primeru, ko določenega dela ni opravil v
skladu s standardi ali primeri dobre prakse. V praksi nismo zasledili, da bi zdravstveni
delavec uveljavljal ugovor vesti za primer nesodelovanja z določenim sodelavcem, ker bi
mu oporekal način dela.
Etični vidik ugovora vesti je v svojih temeljih najbolj očiten, tudi najbolj opredeljen, v
poklicnih etičnih kodeksih. Pri uveljavljanju ugovora vesti se zdravstveni delavci
sklicujejo, da bi izvajanje določenega postopka ogrozilo njihovo moralno celovitost. Tudi
odnos do vere pri uveljavljanju ugovora vesti ni zanemarljiv, kot ugotavlja Fabjan (2015).
V naši raziskavi odnos do vere in prav tako bivališče nista statistično pomembno vplivala
na rezultate. Ugotavljamo, da bi težko izpostavili, kateri vidik – pravni, strokovni ali etični
– pretehta pri dokončni odločitvi zdravstvenega delavca, da bo za določen poseg
uveljavljal ugovor vesti. Pri boju z lastno vestjo najverjetneje pri posamezniku prevlada
etični vidik.
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Z analizo rezultatov raziskave smo ugotovili visoko strinjanje obeh skupin s trditvijo, da
imajo zdravstveni delavci pravico do ugovora vesti, skupina zdravnikov se o tem strinja v
še večji meri kot skupina medicinskih sester. Skupina zdravnikov bolj pozna pravne
podlage ugovora vesti, kljub temu se jih več kot tretjina strinja s trditvijo, da zdravstvenim
delavcem pravico do ugovora vesti daje kolektivna pogodba. V to je v enaki meri
prepričana tudi skupina medicinskih sester, kar pri obeh skupinah pokaže na nepoznavanje
področja, kajti kolektivna pogodba ne opredeljuje ugovora vesti. Večina meni, da dobro
pozna pravico do ugovora vesti. V tem sta se obe skupini strinjali v skoraj devetdesetih
odstotkih, čeprav jih več kot polovica meni, da jih s to pravico nihče ni seznanil.
Skupino zdravnikov je s področjem ugovora vesti seznanilo le dobrih deset odstotkov
delodajalcev, skupino medicinskih sester je možnost uveljavljanja ugovora vesti
predstavilo štirideset odstotkov delodajalcev. Delodajalec bi pri razgovorih ob nastopu
delovnega mesta bodočim zaposlenim moral predstaviti možnost uveljavljanja ugovora
vesti in jim dela in naloge iz njihovega delokroga zelo dobro opisati. Tako pa se v praksi
dogaja, da zaposleni tudi zaradi neseznanjenosti napove uveljavljanje ugovora vesti za
določen postopek takoj zatem, ko podpiše pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
Ugotavljamo, da je bila v času poklicnega in dodiplomskega izobraževanja pravica do
ugovora vesti predstavljena le polovici. Skupina medicinskih sester je o pravici veliko
izvedela na strokovnih izobraževanjih in od sodelavcev, česar pa ne moremo trditi za
skupino zdravnikov. Obe skupini sta se s pravico do ugovora vesti seznanili z branjem in
študiranjem strokovne literature.
Cook, Arango Olaya in Dickens (2009) ugotavljajo, da študenti medicine in zdravstvene
nege ne smejo zavračati izobraževanja o postopkih, v katerih ne želijo sodelovati. V
raziskavi smo ugotovili, da obe skupini v tridesetih odstotkih menita, da so pravico do
ugovora vesti lahko uveljavljali že kot dijaki/študentje in sploh niso sodelovali pri pouku
pri tistih posegih, za katere bi imeli ugovor vesti. Pravico do ugovora vesti zdravstveni
delavci lahko uveljavljajo za posamezen poseg v zdravstveni obravnavi, s tem se strinja
večina anketiranih, kar kaže na dobro poznavanje, kar pa ne bi mogli trditi za naslednje
trditve. Kar štirideset odstotkov predstavnikov obeh skupin je prepričanih, da ugovor vesti
lahko uveljavlja pri vseh delih in nalogah v zdravstveni obravnavi in pri
zdravstvenovzgojnem delu. Zaskrbljujoč je podatek, da kar osemnajst odstotkov
predstavnikov skupine medicinskih sester in zdravnikov meni, da lahko uveljavljajo
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ugovor vesti tudi v nujni medicinski pomoči, čeprav bi s tem kršili zakon, kar ugotavlja že
Požun (2012).
Zavedanje zdravstvenih delavcev o možnosti uveljavljanja pravice do ugovora vesti je
relativno veliko. Samo poznavanje, kdaj in kako ugovor vesti uveljavljati, pa kaže na
določene pomanjkljivosti. Podobno smo ugotovili tudi z našo raziskavo, čeprav obstaja
skupina anketiranih, ki način uveljavljanja ugovora vesti zelo dobro pozna, vendar je njen
delež premajhen, le dobrih dvajset odstotkov.
Če bi anketirani za določeni zdravstveni postopek uveljavljali ugovor vesti, postopka ne bi
izvedlo niti ne bi sodelovalo pri njem skoraj sedemdeset odstotkov anketiranih. Za
izvajanje takega zdravstvenega postopka bi sodelavca prosilo petinšestdeset odstotkov
predstavnikov skupine medicinskih sester in več kot sedemdeset odstotkov skupine
zdravnikov. V strahu pred posledicami s strani delodajalca bi kljub ugovoru vesti določen
zdravstveni postopek izvedla skoraj polovica obeh skupin. Od vodstva bi več kot
osemdeset odstotkov predstavnikov skupine zdravnikov zahtevalo, da jih razreši
opravljanja takšnega zdravstvenega postopka. Takšno zahtevo bi postavilo le dobrih
sedemdeset odstotkov predstavnikov skupine medicinskih sester. Več kot šestdeset
odstotkov predstavnikov obeh skupin bi si ob takšnih delodajalčevih zahtevah poiskalo
drugo službo. Čeprav se s trditvijo, da bi zdravstveni delavec, ki uveljavlja ugovor vesti,
moral razmisliti o zamenjavi poklica, ne strinja več kot polovica predstavnikov skupine
medicinskih sester in petinšestdeset odstotkov predstavnikov skupine zdravnikov.
Sodelavca, ki uveljavlja ugovor vesti, razume, a ga pri tem ne podpira skoraj polovica obeh
skupin. Obe skupini sta mnenja, da je potrebno, kadarkoli je to možno, ustreči
posamezniku, ki uveljavlja ugovor vesti, ne da bi s tem ogrozili pravice in interese
pacientov. Več kot polovica anketiranih se strinja, da je pravica pacienta po storitvi nad
pravico posameznika do uveljavitve ugovora vesti. S to trditvijo se strinja več kot šestdeset
odstotkov predstavnikov skupine medicinskih sester in le štirideset odstotkov
predstavnikov skupine zdravnikov. Skoraj sedemdeset odstotkov predstavnikov obeh
skupin ne bi želelo zdraviti/negovati pacienta, ki bi bil vključen v postopke, ki jim
predstavljajo ugovor vesti.
Večina predstavnikov skupine medicinskih sester in zdravnikov v naši raziskavi meni, da
jih vodstvo ne bi oviralo pri uveljavljanju ugovora vesti. Vprašanje pa se postavlja pri
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primeru, ali bi si vodstvo želelo zaposliti nekoga, ki bi že pri razgovoru za zasedbo
delovnega mesta uveljavljal ugovor vesti za postopek, ki bi naj ga na omenjenem
delovnem mestu izvajal. Drugo vprašanje, ki se poraja, je, zakaj bi se nekdo želel zaposliti
na delovnem mestu, na katerem se izvajajo postopki, ki so v nasprotju z njegovo vestjo.
Verjetno bi to lahko razložili v današnjem času s pomanjkanjem delovnih mest in splošno
krizo, ko so ljudje v stiski pripravljeni sprejeti vsakršno delo. Ne moremo mimo
razmišljanja o tem, ali je mlad človek ob vpisu na Zdravstveno ali Medicinsko fakulteto
razmišljal o tem, da bo prišel do trenutka v praksi, ki bo v njem sprožil moralno-etično
vprašanje in občutek nemoči. Na takšen trenutek študentje niso pripravljeni. Z našo
raziskavo smo ugotovili, da medicinske sestre v večji meri kot zdravniki razmišljajo o
ugovoru vesti. Sklepamo, da zaradi tega, ker za zdravnike to pravico dodatno ureja Zakon
o zdravniški službi in zdravnikom omogoča, da svoj ugovor vesti uveljavljajo na podlagi
izjave, ki jo podajo ob vpisu v register Zdravniške zbornice. Razmisliti bi bilo potrebno, da
bi zdravniki svojo odločitev ugovora vesti lahko po določenem času spremenili, ukinili ali
na novo definirali. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije medicinskim sestram
ne omogoča vpis uveljavljanja ugovora vesti v register. Zdravstvena nega v Sloveniji nima
svojega zakona in je zato na nekaterih področjih v primerjavi z zdravniki precej
prikrajšana.
V Sloveniji bi bilo kljub naši majhnosti smiselno zagotoviti specializacijo za zdravnike in
medicinske sestre s področja presaditve organov in tkiv. Pacienti s presajenimi organi so v
Sloveniji organizirani v društva. Zdravniki, ki sodelujejo na področju presaditev organov
in tkiv, so člani društva, organiziranega v okviru Slovenskega zdravniškega društva. Na
področju zdravstvene nege podobno združenje s področja presaditev organov in tkiv ne
obstaja. Strokovne in etične dileme bi v strokovnih združenjih sprotno reševali in s tem
pripomogli, da bi medicinske sestre, ki sodelujejo pri odvzemu organov in tkiv bolj
suvereno opravljale svoje delo, brez podvprašanj.
Z našo raziskavo nismo prepoznali tihih ugovornikov vesti, kar pomeni, da sodelavec
opravi določen postopek ali nalogo namesto tihega ugovornika vesti, ga pa pri tem
podpirajo. Bi pa kot tihi ugovor vesti lahko izpostavili določene zaposlene predvsem v
zdravstveni negi, ko svoje razpisane obveznosti v dejavnosti presaditve organov in tkiv
oddajo sodelavcem. Podobno ugotavlja tudi Požun (2012). O tem ne razpravljajo, ker se ne
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želijo izpostaviti. Verjetno tudi zaradi tega, ker dejavnost odvzema organov in tkiv še ni
delovna obveznost za vse zaposlene v kirurgiji in je v določeni meri še vedno prostovoljna.
Spremembe se sicer odvijajo skozi vso zgodovino, vendar se v današnjem času z njimi
srečujemo vsakodnevno. Povečanje količine dostopnih informacij in povečanje negotovosti
veča tudi potrebo po razumevanju sebe, svojih prednosti in omejitev. Vedno bolj se
poudarja posameznikov osebnostni razvoj, osebnostna rast, iskanje smisla, razvijanje
sposobnosti razmišljanja pri vsakem od nas. Z bliskovitim razvojem na področju medicine
in zdravstvene nege vse pogosteje prehajamo na občutljiva področja, ki v zdravstvenih
delavcih porajajo mešane občutke. Takšno področje je tudi odvzem organov in tkiv
mrtvemu darovalcu. Širitev te dejavnosti je v svetu zaželen medicinski cilj, če se lahko
pridobi čim več organov na legalen in etično sprejemljiv način. Presaditev organov je
metoda zdravljenja, ki temelji na principu, da odvzamejo organe živim ali umrlim osebam
v določenih okoliščinah in jih presadijo v prejemnikovo telo. Kot ugotavlja Todorov
(2010), je to verjetno najradikalnejši način zdravljenja, a hkrati uveljavljena metoda
zdravljenja končne odpovedi organov. Gadžijev (2007) ugotavlja, da je dejavnost
presaditve organov in tkiv zaradi odvzemov organov in tkiv mrtvega darovalca v javnosti
še bolj pod drobnogledom kot je medicina sicer. Z našo raziskavo smo ugotovili, da
odvzem organov in tkiv mrtvim darovalcem za namen presaditve zdravniki in medicinske
sestre vidijo kot način zdravljenja in ne želijo uveljavljati ugovora vesti, ne glede na to, za
kateri organ ali tkivo gre. Čeprav skoraj triindvajset odstotkov predstavnikov skupine
medicinskih sester trdi, da ima ugovor vesti, a ga uveljavlja, nasprotno to trdi le osem
odstotkov zdravnikov. Pravico pacientov do sodobnega načina zdravljenja in izboljšanja
njihove kvalitete življenja vidita obe skupini pred svojo pravico uveljavljanja ugovora
vesti.
Kljub etičnim, pravnim, tehničnim in organizacijskim oviram izkušnje po svetu kažejo na
izvedljivost odvzema organov in tkiv darovalcem, ki jim je zastalo srce, kot ugotavlja
Trotovšek (2011). To bi lahko tudi pri nas pomembno vplivalo na število pridobljenih
organov, primernih za presaditev. Tudi uspehi zdravljenja s presaditvijo tako pridobljenih
organov so spodbudni, čeprav še ne enako dobri kot pri presaditvah organov možgansko
mrtvih darovalcev .V bližnji prihodnosti bodo tudi v Sloveniji darovalci organov postali
ljudje po zastoju srca, kar bo najverjetneje odprlo številne polemike, tako med
zdravstvenimi strokovnjaki kot tudi v laični javnosti. Ob izpolnitvi pogojev za posmrten
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odvzem organov in tkiv po srčnem zastoju v je Sloveniji težko predvidevati, v katero smer
se bodo nagibali zdravstveni delavci, ki bodo neposredno sodelovali pri odvzemu organov
in tkiv umrlega darovalca po zastoju srca. Razmišljanje o uveljavljanju ugovora vesti za
omenjen poseg bo zagotovo postalo zelo aktualno.
Z odpiranjem novih možnosti na področju presaditve organov; razvoj ksenotransplantacije,
rast organov iz matičnih celic, tehnološko dovršen razvoj umetnih organov, predvsem srca,
zdravstvenim delavcem postavlja številna vprašanja z nejasnimi odgovori. Pri nas določeni
načini še niso dovoljeni, čeprav so v nekaterih državah že stalna praksa. Vendar so
zanimive ugotovitve, da je v zvezi z uveljavljanjem ugovora vesti v tuji strokovni literaturi
malo napisanega. Majhnost slovenskega prostora v marsičem predstavlja prednost, po
drugi strani se brišejo meje zasebnosti. Čeprav so darovalci organov in tkiv anonimni in
podatkov zdravstvene organizacije ne posredujejo, se lahko zgodi, da bo človek dobil
organ svojega umrlega soseda.

5.5.7 Sklep
Na tako zahtevnem delovnem področju, kot je zdravstvo, slej ko prej pride do razhajanj
med pravno, strokovno in etično normo. Zato imajo danes zdravstveni delavci v večini
razvitih držav pravico, da zavrnejo opravljanje etično spornih postopkov, če so ti v
nasprotju z njihovo vestjo. Ugovor vesti v zdravstvu je v Sloveniji ustavna in zakonska
pravica, urejena tudi v Poklicnih kodeksih. Zdravstveni delavec mora v vsakem primeru
ugovora vesti predhodno zadostno utemeljiti svoj ugovor. Izhajajoč iz tega, da določen
poseg res nasprotuje njegovi vesti in ne pomeni samo izogibanje opravljanja določene
naloge, ki mu je dodeljena. Hitro lahko zaidemo na področje, ko bi zdravstveni delavec
želel uveljavljati ugovor vesti zaradi svoje želje in udobja in ne zaradi resničnih moralnoetičnih stisk, zato mora obstajati omejitev ugovora vesti. Ob uveljavljanju pravice do
ugovora vesti trčita interesa pacientov in zdravstvenih delavcev. Zdravstveni delavci bi
morali sami pripraviti določena etična pravila, po katerih bi lahko izvajali samonadzor in s
tem hitro ugotovili, ali je določen postopek za njih etično sprejemljiv ali ne. Tako bi imeli
vedno možnost samoizbire in s tem ne bi kršili pacientovih pravic.
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Zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri posmrtnem odvzemu organov in tkiv, se
zavedajo svoje pravice do uveljavljanja ugovora vesti. Z raziskavo smo dobili odgovor, da
ugovora vesti zdravniki in medicinske sestre, ki sodelujejo pri posmrtnem odvzemu
organov in tkiv, ne želijo uveljavljati, čeprav o uveljavljanju ugovora vesti razmišlja več
medicinskih sester kot zdravnikov. Presaditev organov in tkiv opredeljujejo kot sodoben
način zdravljenja in s tem postavljajo prejemnika organa pred svojo pravico do
uveljavljanja ugovora vesti. Z raziskavo smo dokazali, da je poznavanje načina
uveljavljanja ugovora vesti pri skupini zdravnikov in medicinskih sester pomanjkljivo. V
izobraževalnih programih s področja etike in zakonodaje bi bilo smiselno zdravstvenim
delavcem natančno predstaviti kdaj, na kakšen način in kje ni možno uveljavljati ugovora
vesti.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik
Ugovor vesti v zdravstvu je lahko definiran kot zavrnitev katerega koli člana
zdravstvenega tima, da sodeluje v posameznih postopkih oskrbe pacienta na osnovi
svoje vesti. Pravica do ugovora vesti je pravica vsakega zdravstvenega delavca, da se
odpove sodelovanju pri določenih posegih, navadno gre za versko, moralno ali etično
ozadje, ki vpliva na odločitev posameznika.

Se sploh ne
strinjam

Se ne
strinjam

Delno se
strinjam

Večinoma se
strinjam

Popolnoma
se strinjam

Prosim, opredelite se do naslednjih trditev z X v kvadratek označite kar velja za vas.

Zdravstveni delavci imamo pravico do ugovora vesti.











Poznam pravico do ugovora vesti.











Nihče me s to pravico ni seznanil.











S to pravico sem bil seznanjen v času šolanja.











S to pravico so me seznanili sodelavci.











S to pravico me je seznanil delodajalec.











Za to pravico sem izvedel iz medijev, spleta.











Za to pravico sem izvedel iz strokovne literature.











Za to pravico sem izvedel v podiplomskem izobraževanju.











Za to pravico sem izvedel na strokovnem izobraževanju.











Pravico do ugovora vesti mi daje ustava.











Pravico do ugovora vesti mi daje zakon.











Pravico do ugovora vesti mi daje poklicni kodeks.











Se sploh ne
strinjam

Se ne
strinjam

Delno se
strinjam

Večinoma se
strinjam

Popolnoma
se strinjam

Pravico do ugovora vesti mi daje kolektivna pogodba.











Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam pri vseh delih in nalogah.











Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam za posamezen poseg v
zdravstveni obravnavi.











Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam v prvi pomoči.











Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam za zdravstveno vzgojno
delo.











Pravico do ugovora vesti sem lahko uveljavljal že kot dijak/študent in
sploh nisem sodeloval v pouku pri tistih posegih, za katere bi imel
ugovor vesti.











Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti.











Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti za
sodelovanje pri multiorganskem odvzemu organov in tkiv mrtvim
dajalcem.











Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti za
sodelovanje pri odvzemu kože mrtvim dajalcem.











Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti za
sodelovanje pri odvzemu srca mrtvim dajalcem.











Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti za
sodelovanje pri odvzemu jeter mrtvim dajalcem.











Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti za
sodelovanje pri odvzemu ledvic mrtvim dajalcem.











Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti za
sodelovanje pri odvzemu trebušne slinavke mrtvim dajalcem.











Do sedaj, sem že razmišljal, da bi uveljavljal ugovor vesti za
sodelovanje pri odvzemu roženice mrtvim dajalcem.











Ugovor vesti me ne zanima.











Se sploh ne
strinjam

Se ne
strinjam

Delno se
strinjam

Večinoma se
strinjam

Popolnoma
se strinjam

Ne, še nisem razmišljal/a o uveljavitvi ugovora vesti.











Nimam ugovora vesti na noben postopek.











Imam ugovor vesti, a ga ne uveljavljam.











Imam ugovor vesti, a ga ne uveljavljam, ker s to pravico nisem
seznanjen.











Imam ugovor vesti, a ga ne uveljavljam, ker ne vem, kako ugovor vesti
uveljaviti.











Imam ugovor vesti, a ga ne uveljavljam, ker je pravica pacienta do
storitve nad mojo pravico do ugovora vesti.











Imam ugovor vesti, a ga ne uveljavljam, ker bi me v primeru ugovora
vesti sodelavci obsojali.











Imam ugovor vesti, a ga ne uveljavljam, ker se bojim, da bi mi
delodajalec povzročal težave, če bi uveljavljal/a ugovor vesti.











Imam ugovor vesti, a ga ne uveljavljam, ker tega ne počne noben
sodelavec.











Imam ugovor vesti, s tem sem seznanil delodajalca, a mi delodajalec ne
omogoča, da bi ga uveljavil/a.











Imam ugovor vesti in ga uveljavljam.











Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri
multiorganskem odvzemu organov in tkiv mrtvim dajalcem.











Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu kože
mrtvim dajalcem.











Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu
trebušne slinavke mrtvim dajalcem.











Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu srca
mrtvim dajalcem.











Se sploh ne
strinjam

Se ne
strinjam

Delno se
strinjam

Večinoma se
strinjam

Popolnoma
se strinjam

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu jeter
mrtvim dajalcem.











Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu
ledvic mrtvim dajalcem.











Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu
roženice mrtvim dajalcem.











Če bi moral izvajati postopke ali sodelovati pri postopku za katere bi
sicer uveljavili ugovor vesti, postopka v nobenem primeru ne bi
izvedel.











Če bi moral izvajati postopke ali sodelovati pri postopku za katere bi
sicer uveljavili ugovor vesti, bi prosil sodelavca, da izvede postopek
namesto mene.











Če bi moral izvajati postopke ali sodelovati pri postopku za katere bi
sicer uveljavili ugovor vesti, bi izvedel/la postopek, saj bi lahko v
nasprotnem delodajalec ukrepal zoper mene.











Če bi moral izvajati postopke ali sodelovati pri postopku za katere bi
sicer uveljavili ugovor vesti, bi od predpostavljenega zahteval, da me
razreši izvajanja tega postopka.











Če bi moral izvajati postopke ali sodelovati pri postopku za katere bi
sicer uveljavili ugovor vesti, bi si poiskal drugo službo.











Zdravstveni delavec,ki uveljavlja ugovor vesti, bi moral razmisliti o
zamenjavi poklica.











Sodelavca, ki uveljavlja ugovor vesti razumem, a ga pri tem ne
podpiram.











Kadarkoli je to možno, je potrebno ustreči posamezniku, ki uveljavlja
ugovor vesti, ne da bi ogrozili pravice in interese pacientov.











Ugovor vesti uveljavljam na drugem področju v zdravstvu (prosim,
navedite):

Se sploh ne
strinjam

Se ne
strinjam

Delno se
strinjam

Večinoma se
strinjam

Popolnoma
se strinjam

Pravica pacienta po storitvi je nad pravico posameznika do uveljavitve
ugovora vesti.











Ne bi želel zdraviti/negovati pacienta, ki bi bil vključen v postopke, ki
mi predstavljajo ugovor vesti.











DEMOGRAFSKI PODATKI IN ZAPOSLITEV
Prosim vas, da pred vsakim vprašanjem z X v kvadratek označite ustrezen odgovor ali ga
napišite na črto.

1. Starost (v letih): __________
2. Zaupajte mi prosim vaš spol
□ Ženski
□ Moški

3. Najvišja stopnja pridobljene izobrazbe

□ Srednješolska
□ Višja
□ Visoko strokovna
□ Specializacija po visoko strokovni izobrazbi
□ Univerzitetna
□ Specializacija po univerzitetni izobrazbi
□ Magisterij
□ Doktorat
□ Drugo (prosim, vpišite): _____________________

4. Delovna doba skupna (v letih): ____________
5. Delovna doba na sedanjem delovnem mestu (v letih ): __________
6. Naziv delovnega mesta (uporabljen izraz velja za obe spolni obliki)
□ Operacijska medicinska sestra
□ Anestezijska medicinska sestra
□ Zdravnik specialist anesteziolog
□ Zdravnik specializant anesteziologije
□ Zdravnik specialist kirurgije
□ Zdravnik specializant kirurgije
□ Zdravnik specialist oftalmolog
□ Zdravnik specializant oftalmologije
□ Medicinska sestra s področja oftalmologije
□ Drugo (prosim, vpišite):_____________________

7. Kakšen je vaš odnos do vere:
□ Neverujoč
□ Agnostik1
□ Verujoč, a se ne udeležujem aktivno verskih obredov
□ Verujoč in se aktivno udeležujem verskih obredov

8. Bivališče:
□ Kraj z do 10.000 prebivalci
□ Kraj z 10.000 do 24.000 prebivalci (npr.: MS, JE, NM)
□ Kraj s 25.000 do 90.000 prebivalci (npr.: CE, KP, KR)
□ Kraj z nad 100.000 prebivalci (npr. LJ, MB)

1

Agnostik je oseba s filozofskim stališčem, da je resničnost nekaterih trditev, posebej teoloških trditev o obstoju
boga, bogov ali božanstev, bodisi neznana bodisi je sploh ni mogoče poznati.

Priloga 2: Skupni Cronbachov koeficient alfa
1. Sklop trditev

Cronbach's Alpha

N of Items
,462

10

2. Sklop trditev

Cronbach's Alpha

N of Items

,599

4

3. Sklop trditev

Cronbach's Alpha

N of Items

,438

5

4. Sklop trditev

Cronbach's Alpha

N of Items

,834

10

5. Sklop trditev

Cronbach's Alpha

N of Items

,752

8

6. Sklop trditev

Cronbach's Alpha
,944

N of Items
9

7. Sklop trditev

Cronbach's Alpha

N of Items

,553

5

8. Sklop trditev

Cronbach's Alpha

N of Items

,524

2

9. Sklop trditev

Cronbach's Alpha
,029

N of Items
3

Priloga 3: Dovoljenje Peter Požun

Zadeva
Pošiljatelj

RE: Magistrska naloga
Peter Požun

Prejemnik

'Katarina Pirnat'
Datum
2015-06-08 06:11
Spoštovani,
Strinjam se, da za potrebe vašega magistrskega dela uporabite vprašalnik, ki sem ga
uporabil sam, s potrebnimi prilagoditvami.
Lp
Peter Požun
-----Original Message----From: Katarina Pirnat [mailto:katarina.pirnat@kclj.si]
Sent: Sunday, June 07, 2015 7:30 AM
To: Peter Požun
Subject: RE: Magistrska naloga

Priloga 4: Skupna pojasnjena varianca za prvi faktor

Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

2,457

68,576

68,576

2

0,835

18,824

87,400

3

0,708

12,600

100,000

Total

% of Variance

2,457

Cumulative %

68,576

68,576

Priloga 5: KMO in Bartlettov test za prvi faktor

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

0,786
14,217
3

Sig.

0,003

Priloga 6: Skupna pojasnjena varianca za drugi faktor

Initial Eigenvalues
Component

Total

Extraction Sums of Squared Loadings

% of Variance

Cumulative %

1

1,146

77,317

77,317

2

0,854

22,683

100,000

Total
1,146

Priloga 7: KMO in Bartlletov test za drugi faktor

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

,700
2,067
1
,150

% of Variance

Cumulative %

77,317

77,317

Priloga 8: Komunaliteta za prvi faktor

Extraction
Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam pri vseh delih in nalogah.

0,666

Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam v prvi pomoči.

0,569

Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam za zdravstveno vzgojno delo.

0,523

Priloga 9: Struktura glavne komponente za prvi faktor

Component
1
Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam pri vseh delih in nalogah.

0,752

Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam v prvi pomoči.

0,685

Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam za zdravstveno vzgojno delo.

0,650

Priloga 10: Komunaliteta za drugi faktor

Extraction
Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam za posamezen poseg v zdravstveni obravnavi.
Pravico do ugovora vesti sem lahko uveljavljal že kot dijak/študent in sploh nisem sodeloval
v pouku pri tistih posegih, za katere bi imel ugovor vesti.

,873
,873

Priloga 11: Struktura glavne komponente za drugi faktor

Component
1
Pravico do ugovora vesti sem lahko uveljavljal že kot dijak/študent in sploh nisem sodeloval v
pouku pri tistih posegih, za katere bi imel ugovor vesti.
Pravico do ugovora vesti lahko uveljavljam za posamezen poseg v zdravstveni obravnavi.

0,857
0,857

Priloga 12: Wilksova lambda

Exact F

Number of
Step

Variables

Lambda

df1

df2

df3

Statistic

df1

df2

Sig.

1

1

,433

1

2

95

62,112

2

95,000

,000

2

2

,251

2

2

95

46,771

4

188,000

,000

3

3

,184

3

2

95

41,332

6

186,000

,000

4

4

,152

4

2

95

36,019

8

184,000

,000

5

5

,132

5

2

95

31,988

10

182,000

,000

6

6

,114

6

2

95

29,376

12

180,000

,000

7

7

,099

7

2

95

27,755

14

178,000

,000

Priloga 13: Klasifikacijska tabela 2

Ward Method 3 skupine

Predicted Group Membership

Ocena stopnje poznavanja
pravice do ugovora vesti.
Original

Count

%

1

2

3

Total

1

50

0

0

50

2

0

31

1

32

3

2

0

14

16

1

100,0

,0

,0

100,0

2

,0

96,9

3,1

100,0

3

12,5

,0

87,5

100,0

Priloga 14: Komunaliteta 1 za H2

Extraction
Imam ugovor vesti in ga uveljavljam.

,380

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri multiorganskem odvzemu organov in
tkiv mrtvim dajalcem.
Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu kože mrtvim dajalcem.
Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu trebušne slinavke mrtvim
dajalcem.

,741
,898
,958

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu srca mrtvim dajalcem.

,940

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu jeter mrtvim dajalcem.

,942

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu ledvic mrtvim dajalcem.

,897

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu roženice mrtvim dajalcem.

,945

Priloga 15: KMO in Bartlletov test za H2

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

,836
1380,450
21
,000

Priloga 16: Komunaliteta 2 za H2

Extraction

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri multiorganskem odvzemu organov in
tkiv mrtvim dajalcem.
Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu kože mrtvim dajalcem.
Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu trebušne slinavke mrtvim
dajalcem.

,727
,908
,962

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu srca mrtvim dajalcem.

,942

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu jeter mrtvim dajalcem.

,955

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu ledvic mrtvim dajalcem.

,908

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu roženice mrtvim dajalcem.

,957

Priloga 17: Skupna pojasnjena varianca za H2

Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %

1

6,359

90,845

90,845

2

,320

4,568

95,413

3

,134

1,919

97,332

4

,079

1,134

98,466

5

,057

,819

99,285

6

,042

,604

99,889

7

,008

,111

100,000

Total
6,359

% of Variance
90,845

Cumulative %
90,845

Priloga 18: Tabela komponent za H2

Component
1

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu trebušne slinavke mrtvim
dajalcem.

,981

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu roženice mrtvim dajalcem.

,978

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu jeter mrtvim dajalcem.

,977

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu srca mrtvim dajalcem.

,971

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu kože mrtvim dajalcem.

,953

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri odvzemu ledvic mrtvim dajalcem.

,953

Imam ugovor vesti in ga uveljavljam za sodelovanje pri multiorganskem odvzemu organov in
tkiv mrtvim dajalcem.

,853

