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Právní aspekty

Autonomie rozhodování pacienta

Postup ,,lege artis“ a ekonomické limitace

Trestní oznámení na lékaře, žaloby na 
zdravotnická zařízení a stoupající výše 
přiznaného odškodnění



Svobodná vůle pacienta

Diagnóza není více než právo!

Svobodná vůle pacienta má přednost před 
ochranou života a zdraví!

Právo nebýt léčen je silnější než povinnost 
léčit!



Úmluva na ochranu lidských práv a 
důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s 

aplikací biologie a medicíny

Úmluva o lidských právech a 
biomedicíně

(96/2001 Sb. m. s.)



Úmluva o lidských právech a 
biomedicíně:

,,Non salus, sed voluntas aegroti 
suprema lex.''

Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného 
je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.



Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o 
zdraví lidu



Pojem ,,lege artis“

Právní základ vymezení pojmu lege artis  -
ustanovení §11 zákona č. 20/1966 Sb., o péči 
o zdraví lidu

,,Péče v souladu se současnými 
dostupnými poznatky lékařské vědy.“



NS čj. 8 Tdo 1421/2008

Za zdravotní péči „non lege artis“ je 
považována taková zdravotní péče, při 
jejímž poskytování lékař volí postupy 
zastaralé, nedostatečně účinné, neověřené
nebo dokonce nebezpečné.



Ekonomická omezení

Ekonomická insuficience zdravotnického 
zařízení

odmítnutí pacienta resp. odklad zdravotní 
péče

Úhrada zdravotní péče zdravotní 
pojišťovnou

limitace  uhrazené zdravotní péče

Listina základních práv a svobod

čl. 31 a právo na bezplatnou péči za podmínek 



Právní aspekty

Právo pacienta na odborně správný postup, 
pro něho nejvíce přínosným a v souladu s 
podmínkami definovanými právní úpravou 
(včetně informovaného souhlasu)

Povinnost lékaře resp. zdravotnického 
zařízení postupovat ,,lege artis“

Právní odpovědnost lékaře resp. 
zdravotnického zařízení v rovině
trestněprávní i civilní



Zažaluji vás, .......

,,Za roušku v břiše vysoudila pacientka
odškodné 602tisíc.“

,,Pacient vysoudil za osud invalidy milion a
rentu.“

,,Nemocnice musí zaplatit přes půl milionu
za smrt chlapce.“

,,Odškodnění ve výši 16,5milionu za fatální
poškození mozku novorozence.“



Právní odpovědnost

Trestní oznámení

Žaloby na náhradu škody na
zdraví

ěžně

Žaloby na ochranu osobnosti



Má pacient právo požadovat 
finanční odškodnění za 

psychickou újmu i v případě
postupů

,,lege artis''?!?



Odborná část

Souhlasová část

↓
INFORMOVANÝ SOUHLAS

NEGATIVNÍ REVERZ

(ZÁZNAM za přítomnosti svědka)

ZÁZNAM o SOUHLASU S POSKYTOVÁNÍM 
INFORMACÍ

POUČENÍ PACIENTA o PRÁVECH

Zdravotnická dokumentace



Rozhodnutí soudce

z důvodů zvláštního zřetele 
hodných lze stanovenou 

částku zvýšit!



Kdo má rozhodovat o výši 
odškodnění - stát nebo 

soudce?



Děkuji za  pozornost.
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