Příloha č. 1: Položené otázky
1) Zamyslel/a jste se někdy nad otázkou, že byste se vlivem okolností mohl/a dostat do
životní situace, kdybyste nemohl/a o sobě rozhodovat?
2) Víte, že v ČR máte možnost vyjádřit se (ustanovené v ZZS a OZ), jakou lékařskou péči
si v závěru života přejete a naopak nepřejete formou tzv. dříve vysloveného přání?
3) Využil/a byste do budoucna možnosti sepsat si takové přání?
4) Co považujete za důvody k sepsání takového DVP?
5) Jaké formě DVP byste dal/a přednost?
6) Jaké klady a zápory vidíte v DVP ?
7) Co je pro Vás nyní v životě důležité?
8) Co by pro Vás bylo důležité, kdybyste měl/a před sebou jen omezený čas života?
9) Nakolik si ceníte délky života a nakolik kvality života?
10) Máte zkušenosti s úmrtím ve Vašem blízkém okolí?
11) A měl/a jste možnost znát jeho přání/ představu?
12) Mluvil jste vy sám někdy s někým, co byste si v závěru života přál, nebo naopak
nepřál?
Kazuistika z knihy:
Celý život Elijah od lékařů slýchal, že má vysoký krevní tlak, ale nemohl si dovolit pravidelné
prohlídky ani léky na snižování tlaku. Když mu bylo pětašedesát a konečně mohl čerpat
výhody veřejného zdravotního pojištění, byl už jeho organismus nenávratně poškozený. Začaly
mu selhávat ledviny, srdce i mozek. Během dalších deseti let utrpěl dva infarkty a mrtvici, po
níž jeho srdce nedokázalo efektivně čerpat krev, a ochabla mu levá půlka těla.

„Když ale vaše ledviny přestanou čistit krev, mohl byste zemřít. Pokoušeli jsme se najít
nějaké příčiny jejich selhávání, které bychom mohli odstranit, ale vypadá to, že už tyhle
potíže máte dlouho. Když teď ledviny přestávají pracovat, musíme si rozmyslet, co dál. Chtěl
jsem s vámi mluvit o dialýze … a o dalších možnostech […]“.
Dialýza vyžaduje přísnou disciplínu. Obvyklý režim znamená docházet třikrát týdně do
dialyzačního centra a po každé tam strávit asi tři hodiny. Během té doby je pacient napojen na
dialyzační

přístroj

prostřednictvím

jehly,

která

se

zavádí

do

chirurgicky voperovaným cévním přístupem […] na paži.
Někomu může dialýza prodloužit život, ale často se přitom neudrží některé fyzické a duševní
funkce, takže pokud jde o fungování v každodenním životě, je pacient čím dál víc závislý na
druhých. Je to na principu „něco za něco“ a výhody nejsou vždy jednoznačné.
„Jak dlouho bych žil bez dialýzy?“
Jak dlouho bude žít? Tahle otázka je vždy jedna z nejtěžších, a u selhávání ledvin
zvlášť.

mnoha pacientů si ledviny podrží zbytkovou funkčnost, takže se osoba dožití může

výrazně lišit. U někoho to může být několik týdnů, u jiného měsíců a u některých pacientů
dokonce ještě déle.[…]
„Nejsem si jistý pane Jonesi. Je opravdu těžké tohle předvídat. U někoho to může být pár
týdnů, u jiného měsíců a pár šťastlivců může žít ještě déle.“
„A co se bude dít dál?“
„Přijde na to. Záleží, jestli se zaměříte na kvalitu života, nebo na kvantitu. Chcete si raději
vybrat lepší kvalitu života, nebo vám záleží na jeho délce? Pokud vám jde hlavně o kvalitu,
pak je rozumnější vyhnout se voperování přístupu, jehlám, dojíždění na dialýzu, i když vám to
může ubrat nějaké dny života. Pokud vám ale záleží na tom, abyste žil co nejdéle, pak vám
dialýza může pomoci čistit krev od zplodin, a tím snad i prodloužit život. Jak jsem už ale
říkal, starší lidé, kteří žijí v pečovatelských domech a mají řadu dalších nemocí, někdy dialýzu
špatně snášejí. Často u nich dochází ke komplikacím, jako jsou infekce a krevní
sraženiny“ (Volanges, 2015, s. 82-85).

Příloha č. 2: Evropská charta lékařské etiky – 15 etických principů
Princip 1
Lékař chrání jak fyzické, tak duševní zdraví lidí. Lékař zmírňuje lidské utrpení při
respektování kvality života a důstojnosti člověka, a to bez jakékoli diskriminace v čase míru i
za války.
Princip 2
Lékař se zavazuje vždy upřednostňovat zájem pacienta a jeho zdraví nad zájmy ostatními.
Princip 3
Lékař poskytuje pacientovi vždy nejlepší a pro něho nejvhodnější péči, a to bez jakékoli
diskriminace.
Princip 4
Lékař bere vždy v potaz prostředí, v němž pacient žije a pracuje, jako jednu z určujících
podmínek pro jeho zdraví a kvalitu života.
Princip 5
Lékař je nenahraditelným důvěrníkem pacienta. Lékař dodržuje lékařské tajemství a nikdy
nezneužije informace, které se při léčení pacienta dozvěděl.
Princip 6
Lékař využívá svých odborných znalostí k zlepšení či udržení zdraví těch, kteří mu důvěřují a
kteří o to požádají; za žádných okolností nesmí jednat k jejich neprospěchu.
Princip 7
Lékař využívá všech poznatků lékařské vědy ve prospěch svých pacientů.
Princip 8
Při dodržování své osobní nezávislosti v rozhodování lékař postupuje v souladu s principem
účinnosti léčby, přičemž bere v úvahu spravedlivé využití dostupných finančních zdrojů.
Princip 9
Ochrana zdraví je spojena s trvalým úsilím o zachování osobní integrity pacienta.

Princip 10
Lékař nikdy nesmí souhlasit s používáním mučení nebo jakékoli formy kruté, nehumánní či
ponižující léčby, a to z jakýchkoli příčin a za jakýchkoli okolností včetně občanského či
válečného konfliktu. Nesmí být přítomen u takových postupů a nesmí se jich zúčastnit.
Princip 11
Lékař jednající vůči pacientovi, ať již jako prostý praktik, odborník, či člen instituce, musí
zachovávat naprostou transparentnost ve všem, co se může jevit jako konflikt zájmu, a musí
jednat zcela nezávisle, a to jak po stránce morální, tak i odborné.
Princip 12
Pokud právní, etické či odborné podmínky brání lékaři jednat zcela nezávisle, musí o tom
vždy informovat pacienta. Pacientovo právo na kvalitní léčbu musí zůstat zaručeno.
Princip13
Pokud se lékař rozhodne účastnit se protestní akce spočívající v omezení poskytování
lékařské

péče,

není

zproštěn

etického

závazku

zajistit

nezbytnou

akutní péči.

Princip14
Lékař není povinen vyhovět požadavkům pacienta na takové ošetření a léčbu, s níž
nesouhlasí. Nicméně lékař bere při výkonu povolání ohled na svobodnou vůli pacienta.
Princip 15
Lékař vykonává své povolání v souladu se svým svědomím a s respektem k důstojnosti
vlastní i ostatních lidí, a to vždy zcela nezávisle a svobodně

