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problému plně nepochopil
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LGBTQ2SI
LGBTQQIAAP
LGBTTQQIAAP

ale zkratka v sobě obsahuje sexuální orientaci i genderovou 
identitu (transgender lidi). Trans osoby přitom mohou mít 
různou sexuální orientaci.

LGBT+
LGBTQ
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GENDER – vyjadřuje jak se člověk cítí uvnitř („on, ona, oni“, oblečení a mnoho dalších věcí)

Genderová identita - vlastní identifikaci člověka jako muž, žena, různá kombinaci obou 
nebo ani jedno = do jaké míry se jedinec cítí být mužem, ženou či nebinární. 

Cisgender - genderová identita se shoduje s pohlavím, které bylo přiděleno při narození

Transgender - genderová identita se liší od pohlaví, které jim bylo přiděleno dle anatomie

POHLAVÍ (sex) – dle biologie člověka a je přiřazeno při narození (dle viditelných pohlavních orgánů)

Sexuální orientace - vztah k pohlaví, jaké pohlaví nás přitahuje (heterosexuál, lesba, gay, bisexuál, …)
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Intersex - lidé, u kterých se vyskytují variace v primárních pohlavních znacích a/nebo 
chromozomální výbavě = nemohou být jednoznačně zařazeni do kategorie muž, nebo 
žena. Je to pohlavní variaci, ne sexuální orientace ani genderová identita

LGBT
Q
Q
I 
A
A
P

Asexual - jedinci nepociťující  sexuální přitažlivost

Ally – spojenec, podporovatel. Jsou to lidé z heterosexuální většiny, kteří respektují 
rozmanitost ve společnosti a podporují aby LGBT+ spoluobčané měli stejná práva…

Questioning - jedinci, kteří zatím hledají svoji sexuální orientaci a/nebo genderovou 
identitu. Můžou ji hledat po určitou dobu nebo po celý život.

Queer - široký pojem zahrnující všechny sexuální orientace a genderové identity 
nezapadající do heterosexuální většiny; tj. i ty, kteří se neidentifikují s ničím známým

Pansexual - osoba, která prožívá sexuální, romantickou, fyzickou, emocionální 
a/nebo duchovní přitažlivost k lidem bez ohledu na pohlavní identitu
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Agender - se neidentifikuje s žádným pohlavím nebo se identifikuje jako 
bezpohlavní

Androgyn - osoba, jejíž genderový projev (např. oblečení, účes atd.) nezapadá do 
genderové binárnosti nebo se pohybuje někde mezi mužským a ženským pohlavím

Fluid – osoba, jejíž genderová identita a genderový projev nejsou statické a mohou 
se měnit v závislosti na čase a/nebo okolnostech

2S (Two-Spirit): termín v některých domorodých kulturách označující osobu s 
ženským i mužským duchem žijícím v jednom těle. Používá k popisu sexuální 
orientace, genderové identity a/nebo duchovní identity.
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Pane docente, jestli čekáte, 
že po mé přednášce budete 

problematice pohlavní 
identity rozumět, tak marně. 

Nebudete.
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Ještě v období 70. a 80. let 20. století převládal v rámci odborných lékařských, ale i psychologických 
společností názor, že homosexualita je duševní onemocnění. V 70. letech se tomuto názoru vzepřela 
tzv. gay afirmativní psychologie, tedy proud psychologického myšlení, který si kladl za cíl ukázat, že 
homosexuálové patří mezi psychologicky zdravé. 
Tento proud psychologického, ale i šířeji interdisciplinárního způsobu myšlení vedl k vyškrtnutí 
homosexuality z Diagnostického a statistického manuálu (DSM) duševních nemocí, který spravuje 
Americká psychologická asociace, a s časovým odstupem i z Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN), 
kterou spravuje Světová zdravotnická organizace (WHO).

https://cs.wikipedia.org/wiki/LGBTQ%2B_psychologie



Porodnická anestezie II 17.09.2022 LGBTQ2SI a další problémy













Jak se nás 
to týká…?
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Cévkování…?
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Svědkové Jehovovi vs. Zdravotnictví

• péče o svědky Jehovovi je zcela specifická v tom, že z hlediska odmítání transfuze a 
priori vyžadují non lege artis péči

• v zásadním konfliktu je právo na autonomii pacienta, deklarované Úmluvou o 
lidských právech a biomedicíně, a požadavek na neodborný postup, který je stejnou 
Úmluvou v článku 4 přímo vylučován:
„Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno 
provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy.“

• krevní transfuzi odmítají  až od roku 1945



 postoj českých zdravotníků – nesmyslná a zbytečná 
smrt, a zvláště v případě mladé rodičky, jen velmi 
těžko morálně akceptovatelná

 a to i za cenu protiprávního jednání, výhrada 
svědomí je zde omluvou tohoto jednání

 ale může to být ovlivněno i malým právním 
vědomím zdravotníků a obavou z trestněprávního 
postihu v případě nepodání transfuze

 stále existuje jen velmi malé povědomí, že institut 
dříve vysloveného přání, bylo-li učiněno v souladu 
se zákonem, nechává veškerou zodpovědnost na 
pacientovi.



Madjdpour et al. Crit Care Med 2006; 
34:S102–S108



To je horší než kdyby 
jste mne znásilnili !!!

Nechci být resuscitována.



Nález Ústavního soudu ČR z 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16

Institut dříve vysloveného přání 

jasně dává pacientovi privilegium 

rozhodnutí, ale i nesení následků 

tohoto rozhodnutí. 

Lékař je v tomto případě zcela 

chráněn před důsledky takovéhoto 

pacientova rozhodnutí, bylo-li 

učiněno v souladu se zákonem.



proti lékaři
proti nemocnici



MNĚ TO 
NEVADÍ

MNĚ TAKY 
NE …

KREV 
NECHCI !!!





Anketa mezi lékaři                : Podali byste krevní transfuzi?
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