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BLESK
zdravi právní poradna

Moje maminka byla přijata v lis
topadu 2010 do nemocnice kvůli
banální operaci klíční kosti. Ze
mřela. Ani si iieumíte představit,
jak nám bylo, když jsme ji šli na
vštívit a nikdo se s námi nechtěl
bavit. Poslali nás si sednout, dok
tor přišel asi za půl hodiny a řekl:
„Je nám to líto, ale při óperaci jí
náhle selhalo srdce:‘ Nevěříme,
že lékaři v ničem nepochybili. Co
se dá v tomto případě dělat?

Zdeněk B., Praha

Z dotazu není
zcela zřejmé, zda
důvodem operace
klíční kosti byl úraz
vyžadující neod
kladnou operaci,
nebo jiný důvod,
kdy se jednalo o plá
novanou operaci,
a kdy se postupuje
jinak. Jako první

krok doporučuji nejdříve
požádat zdravotnické zařízení
o kopii veškeré zdravotnické
dokumentace, zvláště důležité
ve vašem případě bude zaměřit
se ňa provedená předoperační
ošetření, vyšetření a zhodnoce
ní zdravotního stavu vaší ma
minky. Zásadní bude ve vašem
případě komplexní zhodno
cení zahrnující předoperační
laboratornídiagnostiku, interní
předoperační a předanestetické
vyšetření, stejně tak i operační
protokol, anesteziologický
záznam o průběhu anestezie
a operace, následně i pitevní
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protokol. Tam by měla být sta
novená bezprostřední příčina
smrti v případě, že byla prove
dená pitva. Bez komplexního
zhodnocení výše uvedeného
nelze učinit žádný kva1i~kovaný
názor o případné odpovědnosti
zdravotnického zařízení za smrt
vaší maminky. Nicméně obec
ně, pokud zdravotní stav vaší
maminky byl dobrý, např. se
neléčila se srdcem a neužívala
žádné léky, pak Lze mít skutečně

Existují
standardy?
Existují nějaké standardy kvality
zdravotní péče, podle kterýccch
se musí všechny nemocnice zá
konitě řídit? Pokud ano, jaký je
postih za to, když je nedododrží?

Ale na K., Sloup v Čechách

V současné době nalezneme
v českém právu jen málo zmí
nek o standardech odborné
zdravotní péče, a to pouze ne
přímo v zákoně o péči o zdraví
lidu. Dalším možným zdrojem
je Úmluva o lidských právech
a biornedicíně, kterou je ČR
vázána a která přímo stanoví
povinnost provádět jakékoli
zákroky z oblasti péče o zdraví
v souladu s profesními stan-

Lukáš Kohout,
Advokátní kance

lář Dáňa, Pergl
& Partners,

www.akdpp.cz

důvodné pochybnosti o tom,
zda ošetřující lékaři jednak
v souladu s profesními povin
nostmi a standardy, tedy lege
artis. V takovém případě by bylo
namístě zvážit podání žaloby
o náhradu škody.

.2

dardy a povinnostmi. Pro
blém je, že neexistuje žádný
nadnárodní závazný předpis
upravující standardy zdravot
ní péče, který by bylo možné
Českou republikou jednoduše
převzít a posléze vynucovat
jeho dodržování. Minister
stvo zdravotnictví má snahu
vytvořit v blízké budoucnosti
národní sadu standardů
zdravotní péče, která by např.
určovala hranici mezi úhra
dou ze zdravotního pojištění
pacientů a jejich příplatkem
za tzv. nadstandardy (úhra
dové standardy), ale i třeba
srozumitelné informace pro
laickou veřejnost, jaké jsou
doporučené postupy (standar
dy) pro poskytování konkrétní
zdravotní péče.

avte se a vyhrávejte!

PRÁVNĺ
poradna

Zemřela
při běžném
zákroku
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Myslĺte, že s vámi ve zdravotnickém zařízení špatně zacházejí?
Znáte svá práva? Obraťte se na naši právní poradnu. Vaše
dotazy předáme odborníkovi a odpovědi zveřejníme v příštích
č~slech našeho časopisu. „Právní poradna“ Blesk zdraví,
Komunardů 42, 170 00, bIeskzdravi@yringier.cz


