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VARSTVO IN 

DOSTOJANSTVO TEŢKO 

BOLNIH IN UMIRAJOČIH 

 

Smrt je tako kot bolezen postala 

nekaj, čemur se najraje 

izognemo, ali pa se pretvarjamo, 

da ne bi smela obstajati. 

Na smrt gledamo kot na višek 

bolezni ali kot na najhujšo 

bolezen.  

To pomeni, da je smrt  postala 

nekaj, kar je ljudem tuje in 

neznano in posledično nekaj, 

česar se bojijo. 

Druţba malo kje posveča tem 

vprašanjem dolţno pozornost. 

Tako sodobni človek misel na 

smrt odriva, vse dokler ni soočen 

z njo in tako je človeško 

umiranje zakonsko in tudi v 

praksi zanemarjeno. To pa le 

povečuje tesnobo, zmedenost, 

trpljenje in hudo duševno breme 

umirajočih in njihovih bliţnjih.  

Ker pa se v današnjem času z 

boleznijo ukvarjamo v glavnem 

v bolnišnicah, se v bolnišnicah 

zgodi večina smrti. 

Zakon o pacientovih pravicah: 

- pravica do preprečevanja 

in lajšanja trpljenja 

- pravica odločanja o sebi 

in do privolitve po 

pojasnilu 

- pravica do odprave ali 

največje moţne ublaţitve 

bolečin in drugega 

trpljenja, povezanega z 

njegovo boleznijo 

- pravica bolnika v končni 

fazi bolezni, ki povzroča 

hudo trpljenje do blaţilne 

oskrbe po pravilih 

blaţilne (paliativne ) 

medicine 

Zakon o pravicah se med drugim 

dotakne tudi vnaprejšnje volje 

bolnika. 

 

Vnaprejšnja volja 

Kdor je sposoben odločanja o 

sebi, ima pravico, da se upošteva 

njegova volja o tem, kakšnega 

zdravljenja ne dovoljuje, če bi se 

znašel v poloţaju, ko ne bo 

sposoben dati veljavne 

privolitve. 

Upoštevati je treba naslednji 

opredelitvi: 

1. da ne ţeli zdravljenja, ki 

naj bi podaljšalo ţivljenje 

v poloţaju, ko je 

skorajšnja smrt 

neizogibna 

2. da ne ţeli zdravljenja, ki 

naj bi podaljšalo ţivljenje 

v poloţaju, ko bo bolezen 

ali poškodba povzročila 

tako hudo invalidnost, da 

bo oseba dokončno 

izgubila telesno ali 

duševno sposobnost, da 

bi skrbela zase 

Zdravljenje, ki naj bi podaljšalo 

ţivljenje, pomeni zdravljenje, ki 

ne daje upanja na ozdravitev oz. 

izboljšanje zdravja ali ne lajša 

trpljenja, ampak samo podaljšuje 

preţivetje 

Volja pod točko 1. drugega 

odstavka je za zdravnika 

zavezujoča, voljo pod točko 2. 

drugega odstavka pa mora 

upoštevati kot smernico pri 

odločanju o zdravljenju. 

Vnaprej izraţeno voljo je treba 

upoštevati, ko je nastopil 

poloţaj, ki ga predvideva 

opredelitev in če ni podlage za 

sum, da bi pacient voljo v teh 

okoliščinah preklical. 

Dolţnost, da spoštujemo in 

varujemo dostojanstvo na smrt 

bolnega in umirajočega človeka, 

izvira iz nedotakljivosti 

človeškega dostojanstva v vseh 

ţivljenjskih obdobjih. 

 

IN TO SPOŠTOVANJE SE 

ODRAŢA V TEM, da 

zagotovimo ustrezno okolje, v 

katerem človeško bitje lahko 

umre v dostojanstvu. Tako kot 

človek začne svoje ţivljenje v 

šibkosti in odvisnosti, enako 

potrebuje varstvo in pomoč pri 

umiranju. 

 
Metka Lipič Baligač, mag.zdr.nege 

Pomočnica direktorja za področje ZN 

 

 

 

 

OBVESTILO 

 

Vljudno vabljeni na predstavitev 

Zbornika o osamosvojitveni 

vojni v Pomurju, ki bo danes v 

ponedeljek 29. junija 2015 ob 

19:00 uri v Pokrajinski in 

študijski knjiţnici v Murski 

Soboti. V zborniku je tudi 

prispevek naše bolnišnice. 

 
Prim.asist.Daniel Grabar, 

dr.med.spec.anest. 

Strokovni direktor 
 

 
 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden 

 
 Sreda: 

- Interno strokovno 

izobraţevanje za področje 

ZN, »Oskrba kronične rane«, 

teoretični in praktični del, 
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predavali sta Brigita 

Kovačec, dipl. m. s. in 

Marija Kohek,M.Sc.(AUSTRIA), 

dipl. m. s.  

 
ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 
 Ponedeljek: 

- Gostja radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  

bo  Simona Kralj Lopert, dr. 

med., spec.  int., tema oddaje  

»Ledvice, srce, moţgani, 

noge« 

 Torek: 

-  Delovni sestanek Skupine 

za preprečevanje padcev  

(mala sejna soba V. nadst, 

Krg. bloka) 

 
 

 Tajništvo: 

Darja Cigut 

 

 

 

 

STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 

               
                      

                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364             384 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949        1830 

5,30          4,43 

ŠT. NOVOROJ:                24               

DOJ. MATERE:                                          8             

                     

  

 

Branko Temlin  

Splošna služba 

 

 

 

Misel  
 

Kadar delaš, si kakor piščal, 

v kateri se šepet ur spreminja v glasbo... 

In kaj pomeni delati z ljubeznijo? 

To, da tkeš tkanino z nitmi svojega srca, 

kakor da boš z njo oblekel svoje najljubše... 

 

“Kahlil Gibran” 
 

 

 

 

 
Ureja : Jožica Viher 

Naklada 130 izvodov 
  Prispevki  in delo niso honorirani ! 

Modri dirkač vam je tedensko  
dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si:  
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