Informovaný přístup ke zdravotním rozhodnutím
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ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou
volbu v očkování

▪ odevzdávání osobní zodpovědnosti
▪ nevědomé rozhodnutí – frustrace při špatném
výsledku
▪ informované rozhodnutí – znalost práv
a povinností

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.

ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A BIOMEDICÍNĚ
Článek 2
Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům
společnosti nebo vědy.
Článek 5
Obecné pravidlo
Jakýkoli 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.

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH
Práva a povinností pacienta a jiných osob

Práva pacienta
(3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo
a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí …
b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb…
c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele…
e)1. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna
nebo jiné osoby, do jejíž
Povinnosti pacienta a jiných osob
§ 41
(1) Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen
a) dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,
b) řídit se vnitřním řádem,
c) uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z
veřejného zdravotního …,
d) pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, …
e) nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové …

Poskytování zdravotních služeb se souhlasem
§ 34
(1) Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb se pokládá za
a) svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku,
b) informovaný, je-li pacientovi před vyslovením souhlasu podána informace…, nebo pokud se podání vzdal.
(2) Písemná forma souhlasu se vyžaduje, pokud tak stanoví jiný právní předpis…
(3) Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu a který odmítá vyslovit souhlas s
poskytnutím zdravotních služeb… je opakovaně podána informace.., ze které je zřejmé, že neposkytnutí
zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví... pokud pacient nadále odmítá, učiní o tom písemné
prohlášení (revers).
(4) Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat.
Práva a povinnosti poskytovatele
§ 45
(1) Poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, vytvořit podmínky a
opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů
§ 48
(2) Poskytovatel může ukončit péči o pacienta v případě, že
c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,
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▪ Znalost práv i povinností
▪ Zodpovědnost za práci a její
výkon
▪ Neodpovědnost za rozhodnutí
pacienta
▪ Pacient = klient

Znalost práva i povinnosti
Definice očekávání
Vyslechnutí doporučení
Informování se
Otevřená komunikace

▪ Možnost změny rozhodnutí
▪ Písemné stvrzení odmítnutí péče

▪ Ochrana reversem při odmítnutí
péče pacientem

Individuální přístup
• Rozdílní pacienti = rozdílné potřeby
• Plně důvěřující, nepotřebují spolurozhodovat, mnoho
možností – nejistota
• Aktivní, potřebuje spolurozhodovat, bez spolupráce
přestane důvěřovat, (informovaný)
• Negativní revers řešením pro obě strany

Ponechme si či znovu získejme svou osobní zodpovědnost!

Ponechme osobní zodpovědnost i ostatním!
Posilujme lidské, „pacientské“ i rodičovské kompetence,
buďme více sebevědomí
a svobodní!
Základem je především mít odvahu a zbavit se strachu!

Děkuji za pozornost
Případné dotazy či připomínky směřujte na: rozalio@rozalio.cz

