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6 KAZUISTIKY

V závěrečné části práce se věnuji právní analýze kazuistik. Jejím cílem je demonst-
rovat, jakým způsobem mohou být právní závěry vyjádřené v předešlých kapitolách 
práce aplikovány na reálné případy z klinické praxe. Zároveň je mým cílem upozor-
nit na přetrvávající miskoncepce, které v klinické praxi opakovaně zaznívají.

UKONČENÍ FARMAKOLOGICKÉ PODPORY OBĚHU

86letá pacientka, u které bylo před 10 měsíci diagnostikováno nejasné onemocnění poji-
va typu vaskulitidy postihující cévy pravé paže bez možnosti kauzální léčby, byla přijata 
na JIP chirurgické kliniky pro septický stav při infekci měkkých tkání pravé paže. Vstupně 
byla pacientka vzhledem k septickému stavu hemodynamicky nestabilní, byla zahájena 
farmakologická podpora oběhu. Jako jediné řešení, které mohlo potenciálně vést k řešení 
příčiny sepse, byla navržena amputace končetiny v rameni.
Pacientka amputaci odmítla. Nepřála si další umělé prodlužování života a požádala 
o ukončení léčby, včetně farmakologické podpory oběhu. Syn a vnučka byli přítomni roz-
hovoru a rozhodnutí pacientky v kontextu vývoje nemoci považovali za rozumné.
Ošetřující tým na chirurgické JIP argumentoval, že nelze ukončit kontinuální život udržu-
jící léčbu. Pokud by se ale stav pacientky stabilizoval a farmakologická podpora oběhu by 
již nebyla třeba, bylo by podle ošetřujícího týmu na základě reversu možné při opětovném 
zhoršení stavu léčbu znovu nezahajovat. Paliativní tým argumentoval, že pacientka jasně 
vyjadřuje svoje preference stran další léčby a nejsou patrny známky kognitivního deficitu 
či deprese. 

Uvedená kazuistika zachycuje jeden ze zásadních omylů, který se v české klinic-
ké praxi stále objevuje. Chirurgický tým argumentuje, že nelze ukončit kontinuální 
život udržující léčbu (v tomto případě farmakologickou podporu oběhu), a to ani 
v situaci, kdy pacient explicitně vyslovuje nesouhlas s dalším poskytováním léčby, 
resp. odvolává dříve udělený souhlas s léčbou, při opakovaném zhoršení zdravot-
ního stavu lze však léčbu znovu nenasadit. Jinými slovy, z pohledu chirurgického 
týmu existuje právně relevantní rozdíl mezi nezahájením a ukončením kontinuální 
podpory životních funkcí.

S tímto přístupem se nelze ztotožnit. Jsem přesvědčena, že dle práva neexistuje 
rozdíl mezi nezahájením nebo ukončením život udržující léčby. I v českém právním 
prostředí bezpodmínečně platí, že jedním ze základních práv pacienta v kontextu 
poskytování zdravotních služeb je právo na ochranu nedotknutelnosti člověka, resp. 
právo na ochranu jeho tělesné a duševní integrity, z něhož vyplývá požadavek, aby 
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jakýkoliv zásah do integrity člověka byl proveden vždy výhradně na základě jeho 
souhlasu. Toto právo je zakotveno jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. 

Podle článku 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně je jakýkoli zákrok 
v oblasti péče o zdraví možné provést pouze za podmínky, že k němu pacient po-
skytl svobodný a informovaný souhlas. Zákrok učiněný bez svobodného a informo-
vaného souhlasu pacienta je zásahem do práva na nedotknutelnost osoby dle článku 
7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, resp. práva na fyzickou integritu, chrá-
něnou článkem 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Pokud pacientka v uvedeném případě vyjádřila nesouhlas s dalším prodlužová-
ním života, odmítla pokračování farmakologického oběhu, resp. odvolala souhlas 
s touto léčbou, byli lékaři povinni rozhodnutí pacientky respektovat. Namísto neo-
právněného pokračování v přístrojové podpoře bez souhlasu pacientky měli paci-
entce nabídnout alternativní postup, který by odpovídal jejímu zdravotnímu stavu 
a jejím přáním. 

HOSPITALIZACE PACIENTA

Výjezd zdravotnické záchranné služby pro celkové zhoršení stavu. Při příjezdu pacient leží 
v polohovacím lůžku s postranicemi, je opocený, má záškuby končetin. Na místě je syn, 
snacha a sestra domácí péče. Rodina pečuje doma, došlo údajně ke skokovému zhoršení.
Lékařka zdravotnické záchranné služby uvažuje o terminální fázi demence. Vyslovuje po-
chybnost o užitečnosti hospitalizace, doporučuje ponechat pacienta doma a zavést pali-
ativní režim. S rodinou hovoří nad lůžkem pacienta. Pacient reaguje na slovo nemocnice, 
zřetelně vyslovuje, že si hospitalizaci nepřeje. Lékařka se ptá přímo, zda chce do nemocni-
ce, odpověď je zřetelná: „Ne, nechci.“ Snacha trvá na hospitalizaci pacienta, argumentuje, 
že má právo rozhodovat za pacienta. Lékařka zvažuje situaci, nakonec pacienta odváží 
do nemocnice.

Zákon o zdravotních službách taxativně vyjmenovává situace, kdy lze pacien-
tovi poskytovat zdravotní služby bez souhlasu nebo kdy ho lze hospitalizovat bez 
souhlasu. 

Dle § 38 odst. 2 je možné pacientovi bez jeho souhlasu poskytnout pouze neod-
kladnou péči, a to v případě, kdy není s ohledem na svůj zdravotní stav schopen vy-
slovit souhlas. Dle § 38 odst. 1 lze pacienta hospitalizovat bez souhlasu v případě, 
kdy jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňu-
je, aby vyslovil souhlas. 

Neodkladnou péčí se dle § 5 odst. 1 zákona o zdravotních službách rozumí péče, 
jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně 
ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví 
nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, 
který ohrožuje sebe nebo své okolí.

V řešeném případě se patrně nejednalo o poskytování neodkladné péče. Nadto 
pacient zcela explicitně vyslovil nesouhlas s transportem do nemocnice a hospitali-
zací. I kdyby se tedy o neodkladnou péči jednalo, dokud byl pacient schopen udělit 


