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Příčiny  stížností při poskytování 
zdravotní péče

• Postup non lege artis - provázené škodou
- bez škody

• Neznalost a  neúměrné požadavky

• Vzájemně amorální přístup při poskytování péče

• Poruchy komunikace





Příčiny špatné komunikacePříčiny špatné komunikace

►► MEDICINSKÉ MEDICINSKÉ 

►► MorálníMorální

►► PrávníPrávní



!! Každému právu  odpovídá  povinnost !!

a)  každý si stanovuje velikost práv sám
dle vlastních představ

b) právní  předpis vnímán jako omezení     
c)  vymizel institut  dobrých mravů a   
veřejného mínění   



Příčiny  chybné komunikacePříčiny  chybné komunikace
Chybná výchova v rodiněChybná výchova v rodině

( ( pozdrav, poděkování, oslovení)pozdrav, poděkování, oslovení)

Absence výchovy ve školáchAbsence výchovy ve školách
((oslovení, úcta, pokora před oboremoslovení, úcta, pokora před oborem))

Absence  kladných vzorůAbsence  kladných vzorů
((akademičtí hodnostáři)akademičtí hodnostáři)

Chování ve společnostiChování ve společnosti
((negativní vzory, parlamentní jazyk)negativní vzory, parlamentní jazyk)



VztahVztah

Poskytovatel zdravotní péčePoskytovatel zdravotní péče
Konzument zdravotní péčeKonzument zdravotní péče

Je vztah dvou rovnoprávných subjektů, Je vztah dvou rovnoprávných subjektů, 
kde obě strany vztahu mají stanovená kde obě strany vztahu mají stanovená 
práva ale také povinnosti,stejné právo na  práva ale také povinnosti,stejné právo na  
stejnou důstojnost.stejnou důstojnost.
( partnerský vztah)( partnerský vztah)



Následky chybné komunikaceNásledky chybné komunikace

Vzájemná nedůvěraVzájemná nedůvěra
Zhoršení péčeZhoršení péče
VyhasínáníVyhasínání
Nedostatek sesterNedostatek sester

Nárůst stížnostíNárůst stížností
Nárůst trestních oznámeníNárůst trestních oznámení
Nárůst  požadavků na odškodněníNárůst  požadavků na odškodnění















Vazeny pan reditel.

Vezl jsem kamarad nemocnice Motol.
V cizineky departement byt heska slusna blondine

+ neprijemna velmi tlsta mlada slecna. Na 
kamarad jednani arogantny neslusny. Nemit rad 
cizy patienti nemit pracovat v cizineky
departement.

Dobry den.
A ….A…. A….



Zákon č. 40/1964 Sb.,

OBČANSKÝ ZÁKONÍK
• § 11

Fyzická osoba má právo na ochranu své 
osobnosti, zejména života, občanské cti a 
lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého 
jména a projevů osobní povahy



Přestupek

• Přestupku  proti občanskému soužití se 
dopustí ten, kdo jiného urazí 



Aktuální PROBLÉMY
etika kontra předpis

• Dotaz na úhradu zdravotní péče
• Dotaz na  náboženství
• Dotaz na zaměstnání
• Dotaz na sexuální orientaci
• Dotaz na příslušnost k menšině



POUČENÍ
etika  kontra předpis

• kdo má poučit
• poučit pacientka když rodina nechce
• poučit rodinu když pacient nechce

!!! Užívání slengu, vulgarit §§§



INFORMACE

• etika  kontra předpis

• Úmrtí - osobně
• - telefonem
• - telegramem

• Informace o hospitalizace
• Informace o  infaustní prognóze



Souhlas
etika  kontra předpis

• Souhlas má být 
• Svobodný ( cave léky ovlivňující 

rozpoznávací a rozhodovací schopnost),

• Ínformovaný

ústní, písemný



Etika

• Obecně, normy etiky jsou minimem práva

• Potřebujeme ETIKU
• Ano, měnící se společnost má-li fungovat 

potřebuje zkoumat morálky a její dopady,

• Potřebujeme  MORÁLKU
• Ano, neboť reguluje chování lidí
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