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SAŽETAK
Svoje najveće umijeće i ostvarenje vlastita izvornog značenja, suvremena medicina dosiže 
kroz transplantaciju tkiva i organa. Iako mala i ne tako prepoznata zemlja, Republika Hrvatska 
zauzima vodeće mjesto u transplantacijskim programima u svijetu. Takvo što može se tražiti u 
izrazitoj senzibiliziranosti javnosti za potrebe onih kojima je pomoć potrebna, a koja je posljedica 
stalne i učinkovite edukacije stanovnika. Međutim, humanost i spremnosti na pomaganje 
drugima duboko je u ljudskoj prirodi i osobnosti svakog čovjeka pojačavajući tako senzibilitet 
i osviještenost za potrebu transplantacije i održanja života. 

U trenutcima donošenja odluke o darivanju organa voljene osobe,obitelj prolazi kroz patnju 
i bol koja je samo njena i njoj poznata. Pristup obitelji u tako teškim trenutcima stavlja cijeli 
zdravstveni tim u iskušenje da primjene svoje umijeće komuniciranja. Vođenje razgovora treba 
biti s najvećom razinom samosvijesti, odgovornosti i suosjećanja. Pri tome, etičnost liječnika 
još jednom je potvrđena u traženju dozvole za doniranjem od strane obitelji. Pretpostavljeni 
pristanak koji je zakonski propisan omogućava upotrebu organa nakon moždane smrti.

ABSTRACT 
The art of healing, or medicine in its original meaning, is slowly but surely reaching its greatest 
achievement through tissue and organ transplantation. Although a small and not well-recognized 
country, the Republic of Croatia occupies a leading position in transplantation programs, which 
is not so much the result of public awareness that would be a natural outcome of constant 
and effective education of the public, as it is a result of innate goodness and willingness to 
help. The presumed consent that is prescribed by law permits the use of a patient’s organs 
after brain death. Nevertheless, doctors’ ethical conduct is reconfirmed in asking the family 
for their permission. During the moments of making a decision on organ donation, the family 
experiences pain and suffering which are known only to them and are theirs only. Approaching 
a family going through such difficult moments represents an opportunity for the entire medical 
team to put their conversation skills to practice, using the highest level of self-awareness, 
responsibility, and compassion. 

UVOD/INTRODUCTION
Uspješnost transplantacije tkiva i organa velikim dijelom garantirana je dostupnošću organa. 
Najveći broj organa i sukladno tomu transplantacija dobiva se od moždano mrtvih pacijenata. 
Shodno tome temeljni je korak cijelog transplantacijskog procesa dokazivanje moždane smrti.

Na svjetskoj zdravstvenoj konferenciji 1988. godine u Sydneyu zaključeno je da je“smrt postupni 
proces na razini stanice, s različitom sposobnošću tkiva da izdrže nedostatak kisika“ [1]. 
Međutim, kulturološki, civilizacijski i legalni razlozi iznalaze da je nužno odrediti pravo vrijeme 
smrti. Moždana smrt je točka s koje više nema povratka, nakon čega se ne može terapijskim 
postupcima vratiti život[1]. U trenutcima donošenja odluke o darivanju organa voljene osobe, 
obitelj prolazi kroz patnju i bol koja je njena i njoj poznata. Pristup obitelji u tako teškim 
trenutcima stavlja cijeli zdravstveni tim u iskušenje da primjene svoje umijeće komuniciranja. 
Vođenje razgovora treba biti s najvećom razinom samosvijesti, odgovornosti i suosjećanja. Pri 
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tome, etičnost liječnika još jednom je potvrđena u traženju dozvole za doniranjem od strane 
obitelji. Pretpostavljeni pristanak koji je zakonski propisan omogućava upotrebu organa nakon 
moždane smrti. Međutim, obitelj ne mora biti suglasna i dati privolu. Najčešći razlozi odbijanja 
transplantacije uključuju nedostatak razumijevanja pojma smrti mozga i njegovih implikacija 
od strane obitelji, dvojba o dostojanstvenosti tijela preminulog i potrebi da se tijelo netaknuto 
pokopa.

MOŽEMO LI RAZGOVOROM POMOĆI ČLANOVIMA OBITELJI U DOSTOJANSTVU 
PATNJE? 

CAN WE HELP TH EFAMILY MEMBERS BY TALKING TO THEM WHILE THEY SUFFER WITH 
DIGNITY?

Komunikacija kao središte društvenog života osnova je međuljudskih odnosa. Za svaku 
komunikaciju od iznimne je važnosti ozračje u kojem komuniciramo, način na koji se odnosimo 
prema drugima, odabir riječi kao i tijek verbalne i neverbalne komunikacije.Za komunikaciju je 
važno osigurati ozračje prožeto povjerenjem jer u suprotnome odnos nepovjerenja doprinosi 
strahu, nelagodi i neprihvaćanju. Osjećaji, stavovi i ponašanja sudionika pridonose pojavi 
usklađenosti ili neusklađenosti tijekom razgovora [2].

Uspješnost komunikacije iziskuje emocionalne kompetencije i vještine u vođenju razgovora. 
Kompetencije samosvijesti, samopouzdanja, samokontrole i empatije ključne su u komunikaciji 
[2]. Razgovarati o smrti nije jednostavno, jer takav razgovor zahtjeva puno umijeća te predstavlja 
značajno emocionalno opterećenje za sve sudionike razgovora. Šutnja o smrti također može 
stvarati nepotrebnu tenziju jer dovodi do osjećaja straha, tjeskobe, tuge i osamljenosti.

Razgovor s članovima obitelji o moždanoj smrti kompleksan je i zahtjevan proces o kojem 
ovisi mogućnost rješavanja niza problema o kojem ovise životi brojnih bolesnika koji čekaju na 
darivanje organa. Nakon dijagnosticiranja moždane smrti bolesnika, potrebno je razgovarati s 
članovima obitelji. Nerijetko, tijekom razgovora postoji stanovito otežano razumijevanje rečenog. 
Percepcija smrti i istovremenog prividnog života izaziva u članova obitelji ambivalentnost i 
teškoće u donošenju konačne odluke o privoli darivanja organa voljene osobe. Obrazloženje 
stanja bolesnika s moždanom smrću i mogućnosti darivanja organa uz istovremeno iskazivanje 
empatije te razumijevanje stanja obitelji od ključnog značenja za donošenje odluke. To je 
prvenstveno važno i stoga što je u tim trenutcima vrijeme od dragocjenog značenja pa donošenje 
odluke treba biti u vrlo kratkom vremenu. Zato je način vođenja razgovora ključan korak u 
ostvarenju privole obitelji. Posljedica neuspješnog razgovora i odlaganje donošenja odluke o 
darivanju organa gubitak je dragocjenog vremena. Istovremeno rastu troškovi nepotrebnog i 
neadekvatnog odugovlačenja i nastavka liječenja umrlog bolesnika. Obitelj razara neutemeljena 
nada,koja je posljedica dvojbe o moždanoj smrti prikazanoj u javnosti i to najčešće u obliku 
tekstova o povratku iz smrti u život. Navedeno dovodi do većeg osjećanja nesigurnosti kod 
članova obitelji. Nerijetko obitelj sumnja da smrt nije definitivno i konačno potvrđena i da postoje 
izgledi da se život sačuva. Također odbijaju pomisao da moždana smrt ne dopušta mogućnost 
nastanka života. Pred obitelji se nameće pitanje o mogućoj pogrešci i sumnji u dijagnozu pri 
čemu nedoumici doprinosi kucajuće srce i očuvana boja kože voljene osobe. Problem također 
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predstavljaju i znanstveno nepotvrđene informacije koje su često dostupne na Internetu i u 
medijima. U zapadnim zemljama ulaže se mnogo truda kako bi se široj javnosti razjasnio pojam 
moždane smrti. Donošenje racionalne odluke o davanju organa za presađivanje nije moguće bez 
stvarnog razumijevanja moždane smrti. Postoje brojni termini koji otežavaju i onemogućavaju 
razumijevanje moždane smrti i pristanak na darivanje organa. Isti  su posljedica nedostatka 
specifičnih znanja i uključuju pojam: klinička smrt, koma i njene karakteristike, moždana smrt, 
smrt moždanog debla, srčani zastoj, isključenje moždane funkcije, prekid moždane krvne 
cirkulacije, prekid respiracije, gubitak moždanih refleksa i gubitak svijesti.

RAZGOVOR S OBITELJI KAO KLJUČNI KORAK U PRIVOLI ZA DARIVANJE ORGANA
CONVERSATION WITH THE FAMILY AS A CRUCIAL STEP FOR ACHIEVING ORGAN DONATION 
CONSENT?

U planiranju razgovora s članovima obitelji moždano mrtvog bolesnika važno je odvojiti obavijest 
o moždanoj smrti i razgovor o potencijalnom darivanju organa. Takvo planiranje i provođenje 
razgovora omogućiti će obitelji da prihvati smrt i da razmotri primljenu informaciju o moždanoj 
smrti. Preporuča se da liječnici koji liječe pacijenta ne razgovaraju s obitelji o darivanju već da 
taj razgovor prepuste posebno educiranom i iskusnom timu [3]. Razgovor s obitelji pripada 
skupini najstresnijih razgovora kako za obitelj tako i za zdravstveno osoblje. Pristup komunikaciji 
s ciljem darivanja organa utemeljenaje na bolesniku i obitelji koji su u središtu zbivanja. Glavni 
koncept razgovora je ostvariti otvorenu komunikacijsku liniju i pružiti informacije koje članovima 
obitelji moraju biti razumljive, ali i prihvaćene. Važno je da se informacije obitelji prema ne 
uskraćuju, preinače i ne minimaliziraju.

Razgovori ne trebaju započeti prerano, posebno ne razgovori o darivanju organa.           ErwinJ.O. 
Kompanje u članku „Families and Brain Death“ navodi sedam faza razgovora s obitelji.

Prva faza uključuje upoznavanje obitelji sa stanjem bolesnika s teško ozlijeđenim mozgom, 
lošim ishodom bolesti ipostojanjem minimalne nade u oporavak. Obitelji je potrebno iskreno 
predstaviti činjenice uz istovremeno iskazivanje suosjećanja i razumijevanja. Preporuča se 
osigurati članovima obitelji da prisustvuju dijagnostičkim zahvatima kako bi shvatili i prihvatili 
zbivanja u organizmu. Ovaj prvi susret je važan jer uspostavlja odnos povjerenja, a obitelji se 
dopušta da članovima tima postavljaju pitanja i traže pojašnjenja. Kada se stanje bolesnika 
pogorša pristupa se drugoj fazi razgovora. Mogući gubitak funkcija mozga može se obitelji 
predstaviti kao mogući ishod. U ovoj fazi ne bi trebalo koristiti izraz „klinička smrt mozga“ jer 
rana upotreba pojma moždana smrt može izazvati sukobe, ako bolesnik ne udovolji uvjetima 
darivanja organa. Ukoliko se stanje bolesnika ne pogorša tada pitanje moždane smrti postaje 
nevažno. U trećoj fazi se komunikacija usmjerava na objašnjenje smrti mozga kako bi je obitelj 
razumjela. Razgovor započinje izvješćem poduzetih terapijskih i dijagnostičkih postupaka  za 
bolesnika, opisuje se tijek u pogoršanju funkcije mozga, objašnjava se funkcija disanja i rada 
srca. Mnoge obitelji su izjavile da im je donošenje odluke s ciljem darivanja organa bilo olakšano 
jer su sudjelovali u ispitivanju i testiranju refleksa. Međutim, nekim obiteljima je prisutnost uz 
pacijenta donijela zbunjenost. U četvrtoj fazi liječnik objašnjava „kucanje srca i sve ostale 
znakove života“ u kontekstu moždane smrti. U petoj fazi je potrebno osigurati privatnost obitelji 
sa svojim bližnjim, vrijeme za molitvu i druge rituale. U šestoj fazi slijedi razgovor za darivanje 
organa i ukoliko obitelj pristane na darivanje potrebno je opisati postupak događanja. Od 
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posebne je važnosti članovima obitelji omogućiti da ostanu s voljenom osobom do odlaska u 
operacijsku salu. Obitelji se također mora objasniti kako su svi troškovi  darivanja organa kao 
i troškovi proglašenja smrti osigurani. Razlozi zbog kojih obitelj dvoji prilikom darivanju organa 
su najčešće religijske i kulturološke prirode, ali i činjenica da će se tijelo kirurški tretirati. Obitelj 
to shvaća kao dodatnu patnju voljene osobe. U ovoj fazi obitelj može donijeti odluku da ne 
pristaju na darivanje organa, ali im tada liječnik mora objasniti što se događa nakon isključenja 
aparata i prekidanja primjene lijekova. Sedma faza nastupa nakon dopuštenja da se darivaju 
organi i obitelj se tada preispituje o svom pristanku. Obitelj i dalje ne prestaje sumnjati u svoju 
odluku što može negativno utjecati na njihovo zdravstveno stanje. Osjećaj krivnje koju obitelj 
osjeća može biti patološki i pretjeran te je potrebno osigurati pomoć i  podršku stručnjaka. 
Međutim, skrb za obitelj ne prestaje nakon što donesu odluku o darivaju organa već treba biti 
nastavljena sukladno potrebama obitelji[3].

PREPREKE U DONOŠENJU PRIVOLE
OBSTACLES TO MAKING CONSENT

U knjizi „Caring for Donor Families: Before, During and After“ autori ističu važnost dobrog 
objašnjenja, ali i razumijevanja pojma moždana smrt pri čemu se preporuča korištenje brošura, 
slika i grafova. Posebno naglašavaju važnost emocionalne komponente tijekom razgovora 
kako za liječnika tako i za obitelj. Razgovor s ciljem darivanja organa  se treba vježbati i učiti 
i nema jedinstvene šablone vođenja ovakvih razgovora. Naime potrebno je dobro isplanirati 
razgovor i voditi ga pred kolegama i prijateljima da se provjeri razumljivost prije samog kontakta 
s obitelji. Objašnjenje smrti zahtjeva od liječnika strpljivost, blagost u nastupu i nenasilnost. 
Tišina tijekom razgovora jako je bitna i ne treba je izbjegavati i prekidati. Ona je važna za 
razumijevanje stanja obitelji[3].

Autori navode četiri barijere koje su prisutne tijekom razgovora s obitelji. Prva barijera je 
prelaženje preko dvojbe i nepovjerenja do povjerenja. Navedeno treba shvatiti s gledišta da 
je svaka interakcija šansa za početak veze s obitelji. U prevladavanju ove barijere potrebno je 
sigurno okruženje, iskazivanje brige o osjećajima obitelji te je potrebnoustrajati na iskrenoj i 
otvorenoj komunikaciji. Druga barijera je jezična, izuzetno ju je važno prevladati jer jezik može 
izazvati brojne teškoće i probleme u međusobnom razumijevanju. Medicinski jezik treba biti 
pretvoren u jednostavan i razumljiv obitelji. Treća barijera je prelazak preko emocionalnih 
poteškoća. Emocije i reakcije članova obitelji mogu se znatno razlikovati tijekom razgovora što 
može utjecati i na razumijevanje stanja bolesnika i na donošenje konačne odluke [3].

Za liječnike koji vode razgovor preporuča se da organiziraju svoje misli i ideje prije razgovora,vježbaju 
razgovor što može povećati samopouzdanje u pregovorima. Preporuča se korištenje riječi 
smrt umjesto „otišao je“. Nije dobro pokazati nestrpljivost jer će to utjecati na prihvaćanje 
smrti od strane obitelji. Strukturirani i standardizirani pristup se ne preporuča tijekom vođenja 
razgovora jer je svaki gubitak voljene osobe jedinstven. Svaka obitelj u razgovor unosi svoja 
ranija iskustva, vrijednosti i vjerovanja te je stil komunikacije potrebno individualno prilagoditi. 
Ne preporuča niti da liječnik dominira tijekom razgovora već da dozira informacije i na taj način 
omogući članovima obitelji  da postavlja pitanja. 

Šok, ljutnja, bijes, panika kao i mnogi drugi osjećaji su tipične reakcije za članove obitelji koji 
gube svoje voljene. Obitelji su shrvane od boli i treba im omogućiti da iskažu tugu. Pri tome je 
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posebno važno da izraze svoje emocije prije odluke o darivanju organa. Sabranost liječnika u 
razgovoru tijekom ovog intenzivnog razdoblja u kojem obitelj izražava emocije utjecati će na 
daljnju interakciju. Posljednja, četvrta barijera koju autori opisuju je aktivno otkrivanje briga i 
strahova obitelji. Ponekad obitelj nema nikakvih pitanja što također treba analizirati, možda nisu 
u stanju pitati zbog straha ili nelagode. Međutim, mogu postavljati pitanja o smislu duhovnosti 
i religije pri čemu ih treba uputiti na duhovnika ili pak zajedno tražiti izvore i formirati odgovore. 
Posljedice neprihvaćanja smrti voljene osobe za obitelj su fizičke, psihičke i socijalne. Navedeno 
se može spriječiti uključivanjem šire obitelji i prijatelja u razgovore o moždanoj smrti i darivanju 
organa. Takvu mogućnost treba predstaviti obitelji, osigurati dovoljno vremena i prostora kako 
bi svima bilo udobno. Širi članovi obitelji i prijatelji će nakon razgovora biti u stanju pružiti 
podršku obitelji umrlog u daljnjem životu [3].

KLJUČNI TRENUTCI ZA DONOŠENJE ODLUKE/
Youselfi, Roshani i Nazari u svom istraživanju „Experiences of the families concerning organ 
donation of a family member with brain death“ opisuju iskustva obitelji koje su odlučile o 
darivanju organa svojih članova nakon što im je dijagnosticirana moždana smrt. Autori su 
istraživanjem identificirali dvije skupine faktora i to onih koji otežavaju ili odbijaju pristanak na 
darivanje organa i onih koji su olakšavajući u odluci obitelji. Faktori koji otežavaju ili odbijaju 
pristanak su: šok, nada u oporavak, nepoznavanje procesa, sukob mišljenja i briga oko primatelja 
organa. Faktori koji pomažu u odluci da obitelj pristane na darivanje organa su: humanost, 
besmrtnost, ispravnost odluke, zadovoljstvo i poštivanje pokojnika, povjerenje u zdravstveni 
tim, vječni spokoj i mir [4].

Šok se odnosi na situaciju kada su članovi obitelji suočeni s neočekivanom situacijom i krizom 
te obuhvaća nevjericu i nedostatak vremena. Nevjerica je način na koji se obitelj suočava s 
krizom i pokušava pobjeći od stvarnosti. Naime, istraživanja pokazuju kako je vrijeme između 
dokazivanja moždane smrti i donošenja odluke o darivanju organa najčešće prekratko posebno 
za obitelji koje su u dilemi. Nada u oporavak posljedica je nerazumijevanja moždane smrti, 
doživljaja de je tijelo voljene osobe u dobrom stanju, toplo je, diše i srce radi. Upravo je vanjski 
izgled bolesnika jedan od razloga koji pojačava nadu za oporavak. U ovoj fazi članovi obitelj, 
posebno vjernici se okreću molitvi. Faza nepoznatog procesa nastala je zbog nedostatka 
informacija od strane osoblja koji su objašnjavali stanje pacijenta te može otežati rad tima 
koji pregovaraju o darivanju. Nepovjerenje uključuje nedostatak povjerenja u transplantacijski 
tim. Navedeno može biti posljedica šoka, zbunjenosti i nevjerice s jedne strane i nepravilnog 
postupanja obitelji s druge strane. Faza sukoba mišljenja proizlazi iz neslaganja i zabrinutosti 
članova obitelji koji se suočavaju s neskladom  između svojih misli i vlastite percepcije u 
odnosu na misli i percepciju daljnjih rođaka, prijatelja i javnosti. U vrijeme donošenja odluke 
o darivanju organa navedena shvaćanja članova šire obitelji i prijatelja mogu dovesti do 
konfuzije te do psihičkog sloma obitelji pred kojom je odluka o darivanju organa. Posljednja 
faza je usmjerena prema primatelju organa zbog brige obitelji kome će organi biti dodijeljeni. 
Obitelj je zabrinuta zaslužuju li on ili ona organ kao i kojoj kulturi i vjeri pripadaju. Neke obitelji 
čak očekuju poštovanje od strane primatelja, očekuju da ih se posjeti i razgovara s njima [4]. 
Humanost je prvi olakšavajući faktor u donošenju odluka o darivanju organa, a nastala je iz 
sposobnosti odricanja, altruizma i duhovnih motiva. Žrtvovanje, praštanje i suosjećajnost prate 
ovu fazu. Duhovnost i vjera će u ovoj fazi pomoći obitelji da lakše donesu odluku, ali i da se suoči 
s tugom. Najčešće obitelji koje darivaju organe ističu kako je pokojnik miran jer je pomogao 
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drugima, a očekuje ga i susret s Bogom. Odluka o darivanju organa je posljedica njihovog 
shvaćanja besmrtnosti. I u ovoj fazi jača želja članova obitelji za upoznavanjem primatelja, ali 
s gledišta olakšavanja u donošenju odluke. Obitelj želi češće posjete, izvješća i razgovore o 
životu primatelja i jako ima znači ako je zdrav i sretan. 

Vjera u ispravnost donesene odluke o darivanju organa je posljedica dobre informiranosti u kojom 
se prikazuje važnost darivanja organa posebno prije nego se obitelj suočila s tragedijom. Npr. 
obitelj može izjaviti kako je o darivanju organa gledala na televiziji ili čitala u novinama i već su 
imali izgrađeni stav. Suglasnost s željom pokojnika je također olakšavajući faktor, jer prethodno 
poznavanje želje pokojnika uvelike olakšava donošenje odluke. Sigurnost transplantacijskog 
postupka proizlazi iz povjerenja u liječenje i transplantacijski tim koja je ostvarena za vrijeme 
posjete i promatranja pogoršanja stanja pacijenta usprkos nastojanju zdravstvenog osoblja. 
Kada je obitelj suočena s naporima koji su uloženi kao i nepostojanjem nade lakše donosi 
odluku o darivanju. Posljednji olakšavajući faktor je posljedica duhovnosti i vjerske potrebe 
da je smrt omogućila uskrsnuće u drugom tijelu. Obitelj koja je prihvatila i razumjela moždanu 
smrt i koji su duže vrijeme boravili sa svojim voljenim lakše donose odluku. Darivanje organa 
je za njih donijelo mir i utjehu [4]. 

4. ZAKLJUČAK/CONCLUSION
Važnost razumijevanja moždane smrti od strane članova obitelji najbitnija je karika u donošenju 
odluke o darivanju organa. Upravo stoga je poznavanje pojma moždane smrt važno i prije nego 
se obitelj susretne s gubitkom voljene osobe. Ove činjenice govore u prilog potrebi kontinuiranog 
zdravstvenog prosvjećivanja kako kroz formalni obrazovni sustav tako i kroz medije i štampu.

Uloga tima zdravstvenih djelatnika koji skrbe za potencijalnog darovatelja od iznimne je važnosti. 
Adekvatan pristup i razumijevanje boli i patnje kroz koju članovi obitelji prolaze nužni su tijekom 
cijelog boravka bolesnika u bolnici, a posebno u traženju dozvole za darivanjem organa. Postoji 
li način kako pristupiti članovima obitelji koja je shrvana od boli te im omogućiti da izraze svoju 
tugu i patnju? Jedino realno objašnjenje koje postoji u tim trenutcima je da će činom darivanja 
organa spasiti i usrećiti drugi život.
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