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Nemám konflikt zájmu.



Alokace vzácných zdrojů

• Situace rozporu mezi potřebou léčebné péče a schopností 
zdravotnických zařízení ji poskytnout 

• Lůžková kapacita, přístroje, personál (počet, kvalifikace)

• Řešení musí reflektovat odborný, právní a etický rámec
• Rozhodovací procesy
• Obecné vs specifické?



Rozhodovací procesy, jak postupovat?
• Česká republika

• Doporučení představenstva ČLK 2010
• Stanovisko výboru ČSARIM 

• Rozhodovací procesy u pacientů s COVID-19 hospitalizovaných na pracovištích IP
• Rozhodovací procesy u pacientů s COVID-19 referovaných na pracoviště IP

• Zásady a principy pro přijímání pacientů na pracoviště intenzivní péče (2015)

Rozhodování u pacientů v IP v situaci nedostatku vzácných zdrojů 
(ČSARIM)

Etická a právní východiska… 
(Ústav státu a práva AV ČR)





• Dokument vzniká v kontextu pandemie COVID-19, kdy 
současný stav nebyl zaviněn poskytovateli zdravotních 
služeb. 

• V textu uváděné principy jsou aplikovatelné pro jakékoliv 
situace typu hromadného postiženi osob (dále jen HPO) 
spojené s nedostatkem vzácných zdrojů.



Rozdíl v dokumentech

• Shoda na medicínské účelnosti poskytování IP
• První rozhodování – klinická účelnost, rozsah péče

• Shoda na základních etických principech

• Rozpor - prioritizace (komu?)
• AV – etické principy, profese, věk (los)
• ČSARIM – právní rámec, „first come, first served“



Prioritizace



Prioritizace
Právo ČR



„Dokument ČSARIM mi nedává návod…“

• 2 pacienti přivezeni najednou na 
urgentní příjem pro dušnost

₋ 40 let MUDr., 30 let Ing.
₋ Oxygenoterapie, SpO2 85%
₋ K dispozici pouze jedno lůžko na IP

• Řešení dle ČSARIM
₋ Různí pacienti (klinicky)

 více ohrožený pacient na IP
 druhý - zajištění na urgentu, operačním sále, 

jiné ZZ

- „Identičtí“ pacienti 
 first come, first served na IP
 ostatní jako výše
 pokud nelze určit, kdo byl první – los?

• 2 pacienti přivezeni najednou na 
urgentní příjem pro dušnost

₋ 40 let MUDr., 30 let Ing.
₋ Oxygenoterapie, SpO2 85%
₋ K dispozici pouze jedno lůžko na IP

• Řešení dle AV
₋ Různí pacienti (klinicky)

 více ohrožený pacient na IP
 druhý - zajištění na urgentu, operačním 

sále, jiné ZZ

- „Identičtí“ pacienti
MUDr.
Mladší Ing.
 (los?)

!!!



• Etické teorie (utilitaristická, deontologická…)

• Právní rámec krizové prioritizace
• Porovnání dokumentů „ČSARIM“ a „AV“

• Odpovědnostní následky (trestněprávní, občanskoprávní)

• Okolnosti vylučující protiprávnost

• Krajní nouze



• Dokument i pro období nonCOVID (situace HPO)

• Co  největší medicínský přínos co nejvyššímu počtu pacientů

• Přípustné omezení běžného standardu péče nezbytné pro udržení co největšího 
stále ještě možného rozsahu péče, pokud nelze jinak (tento postup = lege artis)

• Alokace dle medicínské potřebnosti, žádná forma diskriminace (pohlaví, pouze 
věk, sociální postavení, rasa …)

• Žádnému pacientovi nesmí být vhodná péče na dostupné úrovni odmítnuta.

Poskytování péče s omezenými zdroji 
po epidemii COVID-19



Poskytování péče s omezenými zdroji 
po epidemii COVID-19

• Ukončení léčby je možné pouze za předpokladu, že u takového 
pacienta (aniž by byl srovnáván s jiným) byla tato léčba na základě 
odborného posouzení vyhodnocena jako neúčelná z hlediska 
zdravotního stavu konkrétního pacienta. Poté je třeba poskytnout 
takovémuto pacientovi jinou vhodnou péči (např. paliativní). 

• Ukončení léčby, pro kterou je pacient aktuálně indikován s cílem 
získání zdroje pro pacienta s příznivější prognózou, není přípustné. 

• Předložené stanovisko nesmí být využito a uplatňováno pro situace, 
kdy existují reálně existující možné další zdroje (např. kapacity jiných 
poskytovatelů zdravotní péče).



Děkuji za pozornost
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