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Резюме. Даряването на орган е високо хуманен акт и много сложен психологичен въпрос. Предполага високо равнище на мотивация, свързана основно с идеята за продължаване живота на реципиента. Взимането на решение за донорство е процес, съдържащ голям брой рационални и емоционални компоненти. След успешно развитие на една трансплантационна процедура донорът и
реципиентът влизат в специфична динамика на отношения. Тякрие рискове за тях и е предизвикателство за преживяванията и връзката им. Настоящият материал представя част от проблемите, с които се срещат тези пациенти в годините след присаждането. Показва колко трудно е
психичното преодоляване на трансплантационния акт и как се отразява темата за даряването и
получаването на органа върху качеството на живота на донора и на неговото семейство.
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Въведение
Даряването на орган е сериозна промяна
в живота на един човек, във всички измерения на неговото функциониране. Тази
промяна предполага редица процеси на
емоционално и рационално интегриране
на донорския акт. Поставя сериозен отпечатък върху личността на донора и реципиента, върху стереотипите и приоритетите в
една семейна история. Променя се посоката в жизнения цикъл на семейството. Семейната система прекъсва естествения си
ход и възниква криза на индивидуално и
системно равнище.
Психотерапевтичната работа с донори
и реципиенти, провеждана в Университетска болница „Лозенец“, показва различни
перспективи на промяната в интерперсонален и интрапсихичен смисъл. Обхваща динамиката на взаимоотношенията, както и
тенденциите в усвояването на новия орган
и на новия опит от трансплантационната

процедура. Поставя въпросите за телесния,
цялостния и семейния имидж през призмата на времето и на психичната преработка.

Цел
Цел на материала е да представи част от
особеностите и промените в качеството
на живот при жиди донори на органи за
трансплантация. Отнася се до някои аспекти на психичното функциониране и
динамиката на отношенията „донор-реципиент“. Присаждането е акт, насочен към
продължаването на живота. В същото време, от психологична гледна точка, той се
явява сериозно психотравматично събитие.

Материали и методи
В изследването са включени 11 случая на
живи донори на органи за чернодробна
трансплантация. Хирургическите интервенции са осъществени в периода 2004–

