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přehled



přístup
k problematice



 filozofický pohled
 medicínský pohled
 etický pohled
 právní pohled
 ekonomický pohled
 organizační pohled



medicínské
aspekty



transfúzní postupy

 obecně odmítané
 individuálně přijímané
 obecně přijímané





obecně odmítané

 aplikace alogenních transfuzních 
přípravků ve všech formách 
(erytrocytární koncentráty, 
trombonáplavy, čerstvě zmražená 
plasma …)

 předoperační autologní krevní 
dárcovství (PABD, autotransfúze)



obecně přijímané

 krystaloidní a koloidní roztoky
 farmakoterapie – ESA, přípravky železa, 

kys. listová, desmopresin, FVIIa apod.
 řízená hypotenze
 …



individuálně přijímané

 krevní deriváty (albumin, imunoglobuliny, 
plazmatické srážlivé faktory … )

 modifikované postupy extrakorporální 
cirkulace  – ANH, peroperační rekuperace 
krve, mimotělní oběh, hemodialýza … 

rozhovor lékař - pacient

individuální rozhodnutí pacienta



právní
aspekty



právní rámec ve světě

 4.dubna 1997 v Oviedu přijata: Úmluva na 
ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti 
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: 

„ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A 
BIOMEDICÍNĚ“

 Úmluva vstoupila v platnost na základě svého 
článku 33 odst. 3 dne 1.prosince 1999



právní rámec ČR

 jménem České republiky Úmluva podepsána ve 
Štrasburku 24.června 1998

 pro Českou republiku vstoupila Úmluva v platnost 
dle odst. 4 článku 33 dne 1.října 2001

 zveřejněna Sdělením ministerstva zahraničních 
věcí



Úmluva o lidských právech a 
biomedicíně

Kapitola II – Souhlas

Článek 5 – Obecné pravidlo

Článek 6 – Ochrana osob neschopných dát souhlas

Článek 9 – Dříve vyslovená přání



Úmluva o lidských právech a 
biomedicíně

Kapitola II – Souhlas
    Článek 5 – Obecné pravidlo

Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno 
provést pouze za podmínky, že k němu dotčená 
osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.

Tato osoba musí být předem řádně informována 
o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích 
a rizicích.

Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj 
souhlas odvolat.



Úmluva o lidských právech a 
biomedicíně

Kapitola II – Souhlas
    Článek 6 – Ochrana osob neschopných dát souhlas

1. Podle článků 17 a 20 uvedených níže může být 
proveden zákrok na osobě, která není schopna dát 
souhlas, pouze pokud je to k jejímu přímému prospěchu.

2. Jestliže nezletilá osoba není podle zákona způsobilá 
k udělení souhlasu se zákrokem, nemůže být zákrok 
proveden bez svolení jejího zákonného zástupce (…). Názor 
nezletilé osoby bude zohledněn jako faktor, jehož 
závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm vyspělosti.



Úmluva o lidských právech a 
biomedicíně

Kapitola II – Souhlas

    Článek 9 – Dříve vyslovená přání
Bude brán zřetel na dříve vyslovená přání 

pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud 
pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může 
vyjádřit své přání.



právní
stav v ČR?



 účinnost od 1.dubna 2012
 zrušil Zákon č.20/19666 Sb. o péči o zdraví lidu
 vychází mj. i z „Úmluvy…“
 § 28 Práva pacienta…
 § 34 Revers…
 § 36 Dříve vyslovené přání…
 § 50 Práva zdravotnického pracovníka…

Zákon č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách



 Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s 
jeho svobodným a informovaným souhlasem, 
nestanoví-li tento zákon jinak. 

 Pacient má právo na poskytování zdravotních 
služeb na náležité odborné úrovni. 

§ 28 Práva pacienta…



 Pacientovi, kterému byla podána informace o 
zdravotním stavu ...a který odmítá vyslovit souhlas 
s poskytnutím zdravotních služeb, .. je opakovaně 
podána informace o jeho zdravotním stavu v 
rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že
neposkytnutí zdravotních služeb může vážně 
poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže 
pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o 
tom písemné prohlášení (revers). 

§ 34 Revers…



 Pacient může pro případ, kdy by se dostal do 
takového zdravotního stavu, ve kterém nebude 
schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s 
poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich 
poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem 
vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“). 

§ 36 Dříve vyslovené přání…



 … Bude respektováno jen takové dříve vyslovené 
přání, které bylo učiněno na základě písemného 
poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a 
to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, 
u něhož je pacient registrován, nebo jiným 
ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž 
dříve vyslovené přání souvisí. 

§ 36 Dříve vyslovené přání…



 Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a 
musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem 
pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je 
písemné poučení podle odstavce 2 (odst. 2)

 Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o 
nezletilé pacienty nebo pacienty s omezenou 
svéprávností (odst. 6)

 Platnost dříve vysloveného přání je 5 let (odst. 3)
(s účinností od 10. 12. 2012 zrušeno nálezem Ústavního soudu ze dne 
27.11.2012, sp.Zn. Pl. ÚS 1/12)

§ 36 Dříve vyslovené přání…



 Zdravotnický pracovník může odmítnout poskytnutí 
zdravotních služeb pacientovi v případě, že by 
jejich poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo 
náboženskému vyznání. O této skutečnosti je 
povinen ihned informovat poskytovatele, který 
zajistí pacientovi jiného zdravotnického 
pracovníka. Nemůže-li poskytovatel zajistit jiného 
zdravotnického pracovníka, zajistí pacientovi 
jiného poskytovatele, který mu zdravotní služby 
poskytne, pokud pacient zajištění jiného 
poskytovatele neodmítne. 

§ 50 Práva zdravotníka…



 Zdravotnický pracovník nemůže odmítnout 
poskytnutí zdravotních služeb pacientovi z důvodu 
uvedeného ve větě první, pokud by odmítnutím 
došlo k ohrožení života pacienta nebo k vážnému 
ohrožení jeho zdraví a poskytovatel není schopen 
zajistit poskytnutí zdravotních služeb jiným 
zdravotnickým pracovníkem. 

§ 50 Práva zdravotníka…



soudní
rozhodnutí



Česká
republika



I. ÚS 2078/16 z 2.1.2017



I. ÚS 2078/16 z 2.1.2017



I. ÚS 2078/16 z 2.1.2017



I. ÚS 2078/16 z 2.1.2017





Rakousko









   právní rámec (EU)

   odborné společnosti

   etické aspekty

   finanční aspekty



pacienti
nesvéprávní

a nezletilí



Stanovisko ČLK

     „Zcela jiná je však situace u dítěte (osoby mladší 18 let) a 
osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům. Podle § 23 
odst. 3 zák. č. 20/1966 Sb. v platném znění je-li neodkladné 
provedení vyšetřovacího nebo léčebného výkonu nezbytné 
k záchraně života nebo zdraví dítěte nebo osoby zbavené 
způsobilosti k právním úkonům a odpírají-li rodiče nebo 
opatrovník souhlas, je ošetřující lékař oprávněn rozhodnout 
o provedení výkonu.“

     JUDr. Jan Mach, ředitel právního oddělení ČLK z 1.8.2002, č.j.: 
649/2002 



Stanovisko ČLK

    „V případě dítěte nebo osoby zbavené způsobilosti k právním 
úkonům tedy nesmí lékař přijmout negativní revers ani 
zákonného zástupce ani opatrovníka ani osoby samotné a je 
oprávněn, ale ve svých důsledcích i povinen, rozhodnout o 
tom, že výkon bude proveden, byť třeba v rozporu s vůlí 
nemocného a jeho opatrovníka či jeho zákonného zástupce. 
V tom je zásadní rozdíl v postupu u osoby způsobilé 
k právním úkonům a zletilé a u osoby nezpůsobilé k právním 
úkonům či nezletilé. „

     JUDr. Jan Mach, ředitel právního oddělení ČLK z 1.8.2002, č.j.: 
649/2002









…děkuji Vám za pozornost


	Snímek 1
	Snímek 2
	přehled
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	transfúzní postupy
	Snímek 8
	obecně odmítané
	obecně přijímané
	individuálně přijímané
	Snímek 12
	právní rámec ve světě
	právní rámec ČR
	Úmluva o lidských právech a biomedicíně
	Úmluva o lidských právech a biomedicíně
	Úmluva o lidských právech a biomedicíně
	Úmluva o lidských právech a biomedicíně
	Snímek 19
	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
	§ 28 Práva pacienta…
	§ 34 Revers…
	§ 36 Dříve vyslovené přání…
	§ 36 Dříve vyslovené přání…
	§ 36 Dříve vyslovené přání…
	§ 50 Práva zdravotníka…
	§ 50 Práva zdravotníka…
	Snímek 28
	Snímek 29
	Snímek 30
	Snímek 31
	Snímek 32
	Snímek 33
	Snímek 34
	Snímek 35
	Snímek 36
	Snímek 37
	Snímek 38
	Snímek 39
	Snímek 40
	Stanovisko ČLK
	Stanovisko ČLK
	Snímek 43
	Snímek 44
	Snímek 45
	Snímek 46

