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PRINCIP AUTONOMIE

 Mám právo se svým tělem dělat co považuji za
správné, pokud jsem schopen porozumět
následkům svých rozhodnutí.
 Žádná forma vlastnictví není osobnější než
vlastnění svého těla. Ačkoli princip beneficence
– tedy činění toho je pro lidi dobré – je
vysokým cílem a etickým principem, princip
autonomie je považován za důležitěšjší a v
případě konfliktu má přednost.
 Každý pacient má právo odmítnout léčbu i
tehdy, když léčba nemá žádné vedlejší
negativní efekty a pacientovi by pomohla.

 Natěrač nemůže natřít Váš dům bez
vašeho souhlasu, ani když udělá práci
zdarma, stávající nátěr je ošklivý a
práce domu objektivně prospěje.
 Lékař nemůže bez vašeho souhlasu
vyléčit Váš zápal plic nebo odstranit
nádor i když zákrok nebude mít
jakékoli vedlejší účinky a prospěje
Vám.

 Lékař může tento princip porušit pouze
když pacient činí něco potenciálně
nebezpečného, jako je třeba výroba
bomby, neboť tato aktivita může
poškodit druhé.
 Lékař může porušit princip autonomie
pouze když je pacient HIV+, má
tuberkulózu nebo sexuálně přenosné
choroby neboť za těchto podmínek může
dojít k poškození nevinné třetí strany.
 Ovšem i v těchto případech je porušení
lékařského tajemství limitováno a přísně
kontrolováno.

 Lékaři jsou trénováni v tom, aby
jednali v nejlepším zájmu svého
pacienta, avšak právo pacienta jednat
proti svému nejlepšímu zájmu je
přednější.
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MINORS

Kasuistika
 Nezletilý mladý muž řídící motocykl má
nehodu a má trauma hlavy. Nutně
potřebuje chirurgický zákrok za účelem
odčerpání hematomu; pokud by se tento
zákrok neudělal, pacientovi hrozí smrt.
Jako součást chirurgického zákroku
mladík potřebuje transfúzi krve. Rodiče
z náboženských důvodů (jsou JWs)
odmítají podepsat souhlas s transfúzí.
Podle názoru rodičů přijetí transfúze
krve povede pro syna k osudu horšímu
než je smrt.
 Co byste měli dělat?

Řešení
 Rodiče nemohou odmítnout život zachraňující
zákrok pro své dítě, ani na základě náboženského
přesvědčení.
 Státní zájem na prospívání dítěte převažuje právo
rodičů na odmítnutí terapie v případě, že dítěti
hrozí smrt.
 Pokud dítě potřebuje krev pro záchranu svého
života, pak mu lékaři krev musí poskytnout – i
navzdory námitkám rodičů.
 Může se zdát kontradiktorní pokoušet se obdržet
souhlas rodičů pro zákrok, který bude proveden v
každém případě, i když jej rodiče odmítnou,
nicméně se (v USA) měli lékaři pokusit získat
souhlas v každém případě.

 Rodiče nemohou odmítnout terapii pro své děti i v
případě, že mají tyto děti těžké poškození mozku
nebo jsou jinak mentálně postiženy.
 Společnost nijak neodlišuje mezi jedinci na základě
jejich relativní „hodnoty“.
 Rodiče nemohou odmítnout nápravu
tracheoesophageální fistule pro dítě s Downovým
syndromem jen proto, že mentální kapacita a funkční
schopnost dítěte je menší než by byla u dítěte bez
této nemoci (VIZ baby Doe! – pozn. MV).
 Zákrok proti přání rodičů v situacích kdy se jedná o
záchranu života je stejně validní pro budoucího génia i
pro dítě s mozkovou obrnou které se nikdy nedostane
nad mentální úroveň dvouletého dítěte.
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 Jedním ze vzácných případů, kdy je rodičům
dovoleno odmítnout léčbu svého dítěte je
situace, kdy je dítě natolik nemocné či natolik
deformované, že smrt je nevyhnutelná. One of
the only times parents are allowed to refuse
care for their child is when the child is so ill or
deformed that dath is inevitable.
 Toto není ze strany rodičů považováno za
odmítnutí léčby.
 Ve své podstatě se jedná jen o odmítnutí futilní
léčby, kterou by lékař neměl poskytnout tak
jako tak.

PSYCHIATRIC PATIENTS

 Všichni suicidiální pacienti jsou
považováni za pacienty bez schopni
porozumět, neboť aktivní suicidiální
pokus je považován za znak
oslabeného úsudku.
 Pacienti s historií bipolárních poruch
mohou být nesvéprávní co se týče
provádění finančních operací
 tentýž pacient ale může být svéprávný
ve svém rozhodnutí o odmítnutí léčby.

Informovaný souhlas

Kasuistika
 Informujete pacienta o rizicích a výhodách
transplantace kostní dřeně v případě chronické
myeloidní leukémie (CML). Plně a vyčerpávajícím
způsobem informujete pacienta o rizicích
trapnsplantace, včetně možné kompliakce spočívající
v reakci štěpu proti hostiteli (graft versus host
disease (GVHD). Po transplantaci u pacienta opravdu
nastanu reakce štěpu proti hostiteli, což je
komplikace, kterou lze jen těžko kontrolovat.
 Pacient zjistí, že existuje alternativní léčba pomocí
prostředku zvaného imitanib (gleevec), o kterém jste
nehovořil. Pokud se užije Gleevec, nenastane reakce
štěpu proti hostiteli, podle Vás však Gleevec nevyléčí
leukémii.
 Pacient Vás zažaluje.
 Jaký bude pravděpodobný výsledek sporu?

Řešení
 Pacient spor pravděpodobně vyhraje, neboť
nebyl plně informován o alternativách
zmíněné terapie.
 Lékař má etickou povinnost informovat
pacienta ohledně všech možnostech léčby a
potom má nechat pacienta, ať mezi nimi
zvolí.
 Ačkoli se preference lékaře ohledně léčby
liší ohledně léčby, kterou zvolí pacient,
pacient má možnost zvolit terapii, o které
se lékař nedomnívá, že je pro něj tou
nejlepší.
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Souhlas pacienta
(Stolínová, J., (1990) Etika a právo v lékařské praxi. Praha, Avicenum)

 Nemusí být výjimečně vyžadován:
 kdy lze uložit povinné léčení (např. protialkoholní)
 Kdy nemocný ohrožuje vzhledem k svému

zdravotnímu stavu své okolí (přenosné nemoci,
duševní poruchy)
 Kdy není možno si vyžádat souhlas vzhledem ke
zdravotnímu stavu nemocného
 Kdy je neodkladné provedení vyšetřovacího nebo
léčebného výkonu nezbytné k záchraně života
nebo zdraví dítěte nebo osoby zbavené
způsobilosti k právním úkonům



Péče o zdraví vyžaduje vzájemnou spolupráci pacientů, lékařů a
dalších zdravotnických pracovníků. Přestože mezi pacientem a
lékařem většinou existuje pochopitelná asymetrie co se týče
odborných vědomostí a zkušeností, tato asymetrie by neměla být
přenášená do roviny lidské - obě dvě strany mají určitou
odpovědnost a zároveň oprávněné nároky a očekávání.
Rovnováha může být vychýlená oběma směry a zdá se, že nové
zákonodárství poněkud posouvá těžiště této rovnováhy zdůrazňuje jak odpovědnost pacientů v péči o zdraví, tak i
zodpovědnost lékařů dostát očekávání pacientů. Zatímco
pacientem se člověk stává většinou nedobrovolně a mnohdy zcela
náhle, lékaři se ke svému povolání sami rozhodli a věnovali
významnou část svého života vzdělání v daném oboru. Od lékařů
se tedy očekává profesionalita - a odborná kompetence je pouze
jejím jedním aspektem, neméně důležité jsou schopnost
komunikace, spolupráce s dalšími členy ošetřovatelského týmu, a
především respekt k pacientům a vnímavost k jejich potřebám.

 Na druhou stranu, mnoho zejména tzv. civilizačních chorob

souvisí s životním stylem (výživa, pohyb, alkohol, nikotin,
rizikové chování...) a je tedy celkem oprávněné očekávat, že
pacienti budou ochotní přijmout v rámci svých možností
zodpovědnost za své zdraví a nebudou neoprávněně
zneužívat systému založeném na vzájemné solidaritě (což je
princip zdravotního pojištění). Pokud se rovnováha vychýlí
příliš na jednu nebo na druhou stranu, není možné očekávat
příliš dobré výsledky. Je poněkud nešťastné, že v současné
podobě jsou obě strany spíše zastrašovány sankcemi než
vnitřně motivovány snahou vytvořit podmínky dobré
spolupráce, která v konečném důsledku přináší prospěch a
uspokojení oběma stranám. Institucionální zázemí
zdravotnických zařízení by mělo tuto spolupráci podporovat
jak jen je možné.
 Lydie Fialová

Kasuistika
 Diskutujete s jejími rodinnými příslušníky o péči pro
velmi starou ženu. Ačkoli je pacientka při vědomí a
bystře myslící, je velmi nemocná a fyzicky již velmi
křehká. Čekáte na výsledy biopsie, které potvrdí
podezření na rakovinu; metastázy jsou již po celém
těle. Rodina žádá, abyste ji o výsledcích informoval
přednostně. Rodina je velmi milující a pečující a stále
pacientku obklopuje a pečlivě se o ni stará. Podle
názoru rodiny nemá žádnou cenu, aby byla žena
uváděna do dalších depresí a protože není žádná
naděje na uzdravení, nevidí rodina žádný důvod k
tomu, aby byl život pacientky dále ruinován
nepříznivou informací o jejím stavu.
 Co byste měli dělat?

Kasuistika
 Diskutujete s jejími rodinnými příslušníky o péči pro
velmi starou ženu. Ačkoli je pacientka při vědomí a
bystře myslící, je velmi nemocná a fyzicky již velmi
křehká. Čekáte na výsledy biopsie, které potvrdí
podezření na rakovinu; metastázy jsou již po celém
těle. Rodina žádá, abyste ji o výsledcích informoval
přednostně. Rodina je velmi milující a pečující a stále
pacientku obklopuje a pečlivě se o ni stará. Podle
názoru rodiny nemá žádnou cenu, aby byla žena
uváděna do dalších depresí a protože není žádná
naděje na uzdravení, nevidí rodina žádný důvod k
tomu, aby byl život pacientky dále ruinován
nepříznivou informací o jejím stavu.
 Co byste měli dělat?

 Budete ctít názor rodiny.
 Budete souhlasit s názorem rodiny a
požádáte ji, aby Vám dali psanou žádost.
 Požádáte členy rodiny o dovolení
informovat etickou komisi dané nemocnice.
 Informujete rodinu o tom, že je vaší
povinností informovat pacientku o všech
nálezech.
 Vysvětlíte rodině, že rozhodnutí může
udělat pouze určený zástupce pacientky
(the health-care proxy).

 Budete ctít názor rodiny.
 Budete souhlasit s názorem rodiny a
požádáte ji, aby Vám dali psanou žádost.
 Požádáte členy rodiny o dovolení
informovat etickou komisi dané nemocnice.
 Informujete rodinu o tom, že je vaší
povinností informovat pacientku o všech
nálezech.
 Vysvětlíte rodině, že rozhodnutí může
udělat pouze určený zástupce pacientky
(the health-care proxy).

Zdůvodnění
 Vaší první povinností je plně informovat pacientku o
průběhu a záležitostech její lékařské péče.
 Pokud zde není signifikantní důkaz o možné
psychologické škodě, máte absolutní povinnost
informovat pacientku především; pvinnosti máte k ní,
nikoli k rodině. Pokud je rodina pečující nebo
nenávidějící nehraje roli.
 Pokud je pacientka schopna učinit rozhodnutí, názory
zástupce, rodiny etc. nejsou odlišné od názorů
jakéhokoli jiného člověka.

Kasuistika
 Máte pacientku s výraznou rodinnou historií
rakoviny prsu. V rámci žádosti pacientky o
vyšetření provádíte BRCA genetický test
abyste zjistili, zda je zde skutečně zvýšená
pravděpodobnost onemocnění. Pacientčin
zaměstnavatel žádá kopii jakýchkoli
výsledků genetických testů, které byly
provedeny.
 Co byste měli udělat?

 udělejte kopii nálezu a předejte
zaměstnavateli.
 Odkažte zaměstnavatele na nemocničního
právníka.
 Přineste žádost etické komisi.
 Odmítněte poskytnout informace
zaměstnavateli.
 Poskytněte informace zaměstnavateli pouze
když bude nález pozitivní při opakovaném
testu.

 udělejte kopii nálezu a předejte
zaměstnavateli.
 Odkažte zaměstnavatele na nemocničního
právníka.
 Přineste žádost etické komisi.
 Odmítněte poskytnout informace
zaměstnavateli.
 Poskytněte informace zaměstnavateli pouze
když bude nález pozitivní při opakovaném
testu.

Zdůvodnění
 Zaměstnavatel nemá žádné právo co se
týče genetických informací o Vašem
pacientovi.
 Rakovina není nakažlivá choroba, která by
se mohla přenést na ostatní zaměstnance.
 Žádná z genetických testů nemá žádný vliv
na pracovní výkon nebo pracovní
bezpečnost, což jsou jediné informace, na
které má zaměstnavatel nárok.

Jonathan said jail was heavy, but hospital was
humiliating.

MENTAL DISORDER

 sebe-chápání dané osoby a její schopnosti
jsou, v průběhu času, ovlivněny danou
nemocí
 Je to on nebo jeho nemoc?

Kasuistika
 Jste psychiatrem a máte zrovna terapii s
pacientem který Vám sděluje, že jej jeho
šéf v práci šikanuje.
 Pacient má mírnou formu schizofrenie.
Pacient se Vás ptá, zda umíte udržet
tajemství a potom Vám sděluje, že plánuje
svého šéfa zavraždit „až přijde příhodná
doba“. Vy odpovídáte „Samozřejmě, vše co
jste mi v průběhu sezení sdělil bude vždy
důvěrné“.
 Co byste měli dělat?

 Vše, co Vám pacient sdělil během sezení
držte v tajnosti, snažte se ale pacienta od
jeho úmyslu odvrátit.
 Informujte svého nadřízeného (primáře,
supervizora) a nechte jej, ať se postará o
další průběh věci.
 Informujte policii o úmyslu pacienta
zavraždit ssvého šéfa
 Informujte pacientova šéfa, že mu hrozí
nebezpečí smrti.
 Informujte o hrozbě současně policii i
pacientova šéfa.

 Vše, co Vám pacient sdělil během sezení
držte v tajnosti, snažte se ale pacienta od
jeho úmyslu odvrátit.
 Informujte svého nadřízeného (primáře,
supervizora) a nechte jej, ať se postará o
další průběh věci.
 Informujte policii o úmyslu pacienta
zavraždit ssvého šéfa
 Informujte pacientova šéfa, že mu hrozí
nebezpečí smrti.
 Informujte o hrozbě současně policii i
pacientova šéfa.

Zdůvodnění
 Vaše povinnost ochránit život osoby v
ohrožení je důležitější než zachování
lékařského tajemství.

 Demence je záležitostí nejméně dvou lidí

 – nemocného se stoupající závislostí a
jeho pečovatele.

ABC Demence
 To je vyjádřeno schématem, které často

uvádí anglosaská literatura:
 A– activities of daily living (porucha
soběstačnosti a sociální dopady)
 B– behaviour (behaviorální a psychiatrická
symptomatologie)
 C– cognition (porucha kognice)

 demence jsou onemocnění progredující a

mají určitý zákonitý průběh, takže i péče
se musí stále individuálně přizpůsobovat
úrovni a možnostem každého nemocného.


http://www.geriatrie.cz/dokumenty/Pece_o_pacienty_s_kognitivni_poruchou_1.pdf

Poruchy kognitivních funkcí
 poruchy paměti, úsudku a myšlení,

orientace, koncentrace, schopnosti
vyjadřovat se a rozumět mluvené řeči a
dalších gnostických funkcí a v širším slova
smyslu také tzv. exekutivní funkce.

Poruchy vhledu, úsudku a abstraktního myšlení způsobují
tyto reakce osoby s demencí:
 v důsledku nerealistického odhadu odmítá








pomoc
trvá na svých starých vzorech chování
nepřijme důkaz ani vysvětlení o jeho
progredujících kognitivních schopnostech
ztrácí schopnost chovat se dle společenských
konvencí, ztrácí zábrany (ve sféře etickoestetické)
nedokáže anticipovat důsledky
nedokáže si ani vytvořit představu o
nepřítomných objektech nebo okolnostech
má tendenci brát věci doslovně

 Nemocný prožívá halucinaci jako reálnou

situaci, je součástí jeho světa, který vnímá
jako pravdivý. Toto je nutné zohlednit v
přístupu k němu, zejména nebagatelizovat
a nepřesvědčovat o nesmyslnosti jeho
počínání.

 Relevantní otázkou je také smrt a umírání v

instituci. Pečující personál by neměl zapomínat,
že má stále před sebou lidskou bytost, byť by se
jednalo o pacienta v konečném stadiu demence.
Ten již sice nedokáže skutečnost umírání
zpracovat kognitivně, ale rozhodně ji zpracovává
na úrovni pocitové, takže může stejně jako
ostatní umírající prožívat úzkost, strach, smutek,
ačkoli již nebývá schopen tyto své pocity předat
okolí srozumitelným způsobem. Pro pacienta s
demencí, jenž umírá, je tedy nutno – stejně jako
v případě jiných umírajících – vytvořit klidné,
bezpečné, empatické a důstojné prostředí.

 „Alzheimer Europe a její členské organizace
se zasazují o prosazování autonomie lidí s

demencí a možnosti, aby v co největší míře
rozhodovali o svém životě. Včasné sdělení
diagnózy onemocnění vedoucího k demenci
má zásadní význam proto, aby se člověk
postižený demencí mohl rozhodnout o
důležitých věcech svého života nebo aby se
na těchto rozhodnutích mohl alespoň
zásadním způsobem podílet.“
 Alzheimer Europe, Pařížská deklarace, 2006,
článek 13

 Proto evropská asociace alzheimerovských
 společností Alzheimer Europe zdůrazňuje důležitost







včasné diagnózy onemocnění vedoucích k demenci, a
to v dostatečně časné fázi, což napomůže zejména:
zachování autonomie pacienta
porozumět změnám, ke kterým s nemocí dochází
připravit se i duchovně na nastávající situaci
užít si ještě života, který jim zbývá
uskutečnit to, co si vždy přáli uskutečnit (cestu, setkání,
dokončení díla…)
seznámit se s nemocí, moci o ní diskutovat s odborníky

 informovat o ní ty, kteří by měli být informováni nebo








které si pacient přeje informovat
předem si zajistit potřebnou podporu, pomoc, příspěvky
atd.
vyrovnat se s nemocí
porozumět potřebnosti určitých bezpečnostních
opatření (zejména s ohledem na řízení vozidel,
používání určitých přístrojů, zastávání zodpovědných
pozic v zaměstnání a podobně)
zařídit potřebné ﬁ nanční, obchodní a právní záležitosti
rozhodnout o budoucí zdravotní, sociální a další péči a
službách, které si budou či nebudou přát

