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u Hrvatskoj. Stručno vijeće KBC-a Rijeka 
jednoglasno je usvojilo ove smjernice.

Također je na razini naše bolnice dogovoreno 
da se osim ovih smjernica uvedu informi-
rani pristanci (kakvi u nekim bolnicama već 
postoje) po kojima pacijenti mogu prihvatiti 
neki terapijski zahvat i u isto vrijeme odbiti 
transfuziju krvi. To pacijentima daje sigur-
nost da su zdravstveni radnici nedvosmi-
sleno upoznati s pacijentovim željama. 

Korisno je da se u informiranom pristanku 
pacijentima omogući napisati na koje krvne 
pripravke pristaju u slučaju potrebe. Naime, 
mnogi Jehovini svjedoci prihvaćaju razne 
pripravke koji mogu olakšati planiranje 
zahvata liječnicima i izbjeći potrebu za kori-
štenjem transfuzije krvi.

U dogovoru sa Zajednicom Jehovinih svje-
doka donosimo kontaktne podatke gdje se 
zdravstveni radnici mogu dodatno informi-
rati o pitanjima transfuzije kod pripadnika 
Zajednice.

Služba Zajednice Jehovinih svjedoka za 
suradnju s bolnicama – Hrvatska

Telefon 8 - 17 h: 01/379-5001

Telefon 24 h: 097/605/8686

E-pošta: hid.hr@jw.org

Web: https://www.jw.org/hr/medicinska-
biblioteka/

Smjernice za kliničare KBC-a Rijeka kod odbi-
janja transfuzije krvi pacijenata iz religijskih 
razloga:

1. Liječnik je dužan postupati u skladu s 
pravilima struke i odredbama Zakona o 
zaštiti prava pacijenata. 

2. Kod elektivnih dijagnostičkih ili tera-
pijskih postupaka koji u sebi nose rizik od 
potrebe transfuzije krvi, liječnik je dužan 
tražiti pristanak pacijenta za taj pojedinačni 
dijagnostički ili terapijski postupak. 

3. Liječnik je dužan prethodno detaljno 

informirati pacijenta o tijeku postupka te o 
postojanju rizika koji bi doveo do potrebe 
transfuzije krvi.

4. Kada se pacijent nakon primitka informa-
cija o riziku određenog elektivnog postupka 
odluči na liječenje i dade pisanu suglasnost, 
on samim time NE daje pristanak i na tran-
sfuziju krvi. Potrebno je takav pristanak 
posebno ishoditi, o čemu će ga liječnik pret-
hodno informirati. 

5. Kada informirani pacijent odbije dati 
pristanak na elektivni zahvat i/ili dijagno-
stički postupak liječnik je dužan poštivati 
odluku pacijenta, te ga može uputiti drugom 
liječniku ili mu savjetovati odgovarajući 
alternativni postupak koji ne uključuje rizik 
od transfuzije krvi, ako postoji i primjenjiv je.

6. U slučaju potrebe za neodgodivom medi-
cinskom intervencijom čije bi nepoduzi-
manje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili 
izazvalo trajna oštećenja njegovog zdravlja 
liječnik treba postupati prema pravilima 
medicinske znanosti i struke: 

a. Kada je pacijent punoljetna i poslovno 
sposobna osoba, u svjesnom stanju, potrebno 
je od njega tražiti pristanak za transfuziju krvi. 

b. Kada je pacijent u nesvjesnom stanju, 
liječnik je dužan pristupiti medicinskom 
postupku transfuzije. 

c. Kada je pacijent s težom duševnom smet-
njom, poslovno nesposobna ili maloljetna 
osoba, a njegov zakonski zastupnik ili skrb-
nik odbija dati pristanak na transfuziju krvi, 
liječnik je dužan pristupiti transfuziji krvi 
bez pribavljanja pristanka.

7. U slučaju potrebe za neodgodivom medi-
cinskom intervencijom iz točke 6. ako postoje 
netransfuzijski postupci za kontrolu krvare-
nja i izbjegavanje anemije, te su dostupni i 
postoje indikacije za njihovu primjenu, treba 
ih omogućiti pacijentu sukladno mogućno-
stima s kojima raspolaže KBC Rijeka.

Smjernice kod odbijanja transfuzije krvi iz 
religijskih razloga nastale su kao pomoć u 
rješavanju komunikacijskih teškoća u odnosu 
liječnik – pacijent koje se ponekad javljaju u 
praksi zbog zakonskih nedorečenosti. Prema 
Zakonu Republike Hrvatske liječnik nema 
pravo uskratiti transfuziju krvi pacijentu u 
smrtnoj opasnosti pa i onda kada bi ju auto-
nomni pacijent sam odbio (npr. pripadnik 
zajednice Jehovinih svjedoka). Prema čl. 9. 
Europske konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda svatko ima slobodu 
mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti, te prema 
tom pravu svatko ima slobodu „manifestirati 
svoju vjeru ili uvjerenje, obredom, propovije-
danjem i vršenjem vjerskih dužnosti i rituala.“ 
Ova dva zakona u praksi ponekad dovode do 
nesporazuma i različitih tumačenja, te komu-
nikacijskih teškoća u terapijskom savezu. 

Ukratko: liječnik kao pojedinac dužan je pošto-
vati zakon svoje države. Naime, međunarodna 
konvencija je obvezujuća za državu, a ako 
pojedinac, postupajući po zakonu, krši pravo 
koje Konvencija osigurava, odgovornost je na 
državi, a ne na pojedincu.

Kako bismo prevenirali nove slučajeve nespo-
razuma, odlučili smo, sa svima uključenima 
u donošenje odluka kod odbijanja medicin-
ski indicirane transfuzije, izraditi ove smjer-
nice kao putokaz da se i liječnici i pacijenti na 
vrijeme o ovoj temi informiraju i da zajedno 
donesu najbolju moguću odluku o liječenju, 
u najkraćem roku, koji je često presudan za 
liječenje.

U izradi ovih smjernica KBC-a Rijeka sudjelo-
valo je pet liječnika različitih specijalnosti, dva 
pravnika, dvije medicinske sestre, bioetičar, 
te predstavnici zajednice Jehovinih svjedoka 
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