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ABSTRAKT
MARNÁ LÉČBA V INTENZIVNÍ PÉČI
Cílem teoretické části je definovat pojem marná léčba, analyzovat právní a etické
souvislosti marné léčby, a to především mezi ošetřovatelskými a lékařskými intervencemi,
kategorizace léčby a shrnutí postupu při rozhodování o změně léčby v ČR. Cílem
teoretické části je také zmapovat situace, kdy je intenzivní péče již zbytečná a jak se
v takovém případě postupuje.

V praktické části je zpracován kvalitativní výzkum formou osobních rozhovorů
s několika zástupci odborné veřejnosti. Cílem je popsat jejich osobní zkušenosti s touto
problematikou a názory na situace, kdy k marné léčbě dochází a jak správně léčbu
kategorizovat. Na závěr jsou získané rozhovory analyzovány prostřednictvím doslovné
transkripce a závěrečné diskuze.

KLÍČOVÁ SLOVA: marná léčba, intenzivní péče, kategorizace, kvalita života,
withdrawing, withholding, rozhovor, eutanazie

ABSTRAKT V ANGICKÉM JAZYCE
THE FUTILE TREATMENT IN THE INTENSIVE CARE
The theoretical part is define the concept of the futile treatment, analyze its legal
and ethical context, especially within nursing and medical interventions, categorize the
treatment and summarize the procedure of making decisions of changing the treatment
in the Czech Republic. The purpose of the theoretical part is mapping the situations when
the intensive care is pointless and how to proceed in the situations like these.

The practical part will process a qualitative research by a form of personal
interviews with several representatives of the professional public. The purpose of the
practical part is to describe their personal experiences with this issue and to know their
opinions of the situations when the futile retreatment is under way and how to categorize
a treatment correctly. These interviews isprocessed by a form of the final discussion then.

KEY WORDS: futile retreatment, intensive care, categorization, life quality,
withdrawing, withholding, interview, euthanasia
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„… tajemství lidského bytí je nejen žít, ale i mít proč žít.“
(F. M. Dostojevskij)

ÚVOD
Téma marné léčby mě zaujalo svojí neuchopitelností. Co vůbec znamená marná
léčba? Existuje? Motivem k výběru takového tématu bylo i hlubší proniknutí
do problematiky a propojení odborné medicínské stránky s etikou a morálkou. Myslím
si, že téma není zajímavé pouze pro mě osobně, ale v poslední době se jím začala zabývat
také odborná a laická veřejnost. Vzhledem k mému studijnímu oboru a k mé dosavadní
praxi na jednotce intenzivní péče jsem se zaměřila právě na poskytování marné léčby
v intenzivní péči. Zachránit a navrátit člověka do plného zdraví je naším hlavním cílem
a vždy jím zůstane. Ale i za velmi krátkou dobu praxe a studia akutní medicíny člověk
rychle pochopí, že ne vždy je pro nemocného prospěšné vynaložit veškeré možné úsilí na
záchranu a udržení života. Kde jsou hranice marné léčby, přesně určit nelze. I proto je
cílem práce alespoň ohraničit pojem marná léčba v intenzivní péči, oddělit marnou léčbu
od eutanazie a zjistit, jak se s problematikou marné léčby vyrovnávají zdravotníci ve své
praxi na lůžkách intenzivní péče a jakou s ní mají zkušenost.
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnovaná
vysvětlením pojmu marná léčba a tomu, jak s intenzivní péčí souvisí. Snaha teoretické
části je objektivizovat pojem marná léčba a ohraničit ho. V jednotlivých kapitolách se
věnuje právním, etickým i ekonomickým aspektům, které marnou léčbu ovlivňují. Zabývá
se kategorizací léčby v intenzivní péči, současným postupem změny kategorizace
a omezením terapie a s tím spojenou paliativní péčí.
V praktické

části

práce

je

zpracován

kvalitativní

výzkum

s cílem

zmapovat, jak odborná veřejnost vnímá pojem marná léčba a jak s tímto problémem
nakládá v každodenní praxi intenzivní péče. Jde o to, zjistit subjektivní názor, pocity
a dojmy z poskytování marné léčby na lůžku intenzivní péče. Sesbírané informace, které
byly získané strukturovaným rozhovorem, jsou následně analyzovány pomocí doslovné
transkripce a v závěrečné diskuzi spolu s dílčími cíli práce zhodnoceny a obohaceny
o některé dostupné studie a postřehy z osobní praxe.
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K neposledním cílům práce patří podat čtenáři podnět alespoň k malému
zamyšlení se nad marnou léčbou, nebo dokonce ke změně přístupu k ní či realizaci jiného
postupu při rozhodování o tom, zda na Vašich odděleních marnou léčbu poskytnout či již
nikoli.
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TEORETICKÁ ČÁST
1. MARNÁ LÉČBA / FUTILE TREATMENT
Marná léčba znamená léčbu bezúčelnou. Nevede k záchraně života, k uchování či
udržení zdraví ani k zlepšení kvality života. Není v zájmu pacienta a zatěžuje ho zbytečným
strádáním či rizikem komplikací (Doporučení ČLK 1/2010). Pojem marná léčba je velice
podobný francouzskému termínu „acharnement thérapeutique“, což znamená lékařská
zuřivost

a

používá

se

hlavně

pro

kurativní

nebo

život

prodlužující

léčbu

(Rada Evropy 24/2003). Marná léčba je nepřínosný medicínský postup. Přínos nepřináší
ani uzdravením ani prodloužením života (fyziologicky) ani jeho kvalitou. Definovat marnou
léčbu z klinického pohledu je ale velmi obtížné. Z historického hlediska je marná léčba
stará jako medicína sama. Medicína i život samotný má své limity. Lidský život je limitován
v čase, a i když medicína v posledních několika desetiletích prodělala obrovský vývoj,
zůstává také limitovanou (Kuře, 2009). Marná léčba je spojována se stavy tzv. dysnatazie,
což v podstatě znamená zadržení smrti. Mezi odbornou veřejností se stále více diskutuje
o dobře míněné léčbě, která ale nemocnému přináší více utrpení než prospěchu. Je
důležité mít nějaká kritéria, dle kterých lze marnou léčbu nezahájit či ukončit. Bude o nich
zmínka dále v textu (Haškovcová, 2002).
Marná léčba je ta, která neléčí, ale pouze udržuje stávající stav. Hned z několika
důvodů se ale nejedná o eutanazii (Císařová & Sovová, 2004). Význam eutanazie (euthanatos = dobrá smrt) chápali už myslitelé starověkého Řecka. Brali ji jako smrt klidnou,
vyrovnanou a v sebekontrole. Dnes už i s ohledem na současné materiální a přístrojové
vybavení medicíny hovoříme o eutanazii jako o aktivní, pasivní a asistované sebevraždě.
Aktivní eutanazie znamená, že jde o aktivní čin lékaře na aktivní žádost pacienta. Lékař
musí mít v takovém případě úmysl zabít a pacient o to musí aktivně požádat. V případě
nečinnosti lékaře se jedná o termín pasivní eutanazie. Je zde ale tentýž úmysl, kdy při
nečinnosti lékaře nemocný umírá. Musíme ale odlišit situaci, kdy zdravotnický pracovník
nečiní z důvodu bezmoci a neodvratitelnosti smrti nemocného. Právě skutková podstata
a úmysl odlišuje ustoupení od smrti (letting die) a pasivní eutanazii (Vácha, Königová &
Mauer, 2012). V České republice (dále jen ČR) se také diskutovalo o tom, zda připustit
beztrestnost euthanasie v r. 2004, ale nakonec není ani v trestním zákoně z r. 2010
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obsažena možnost usmrcení na žádost pacienta (Doležal, 2014). V současné době je v ČR
eutanazie trestný čin a usmrcení z důvodu eutanazie by bylo hodnoceno jako trestný čin
zabití nebo vraždy (Černý & Doležal, 2013). V Evropě jsou některé státy, kde se provádí
eutanazie nebo asistovaná sebevražda, a to například Nizozemsko, Švýcarsko, Belgie
a Lucembursko. Ve Spojených státech je například v Oregonu, Washingtonu a v Montaně
legální asistovaná sebevražda (Vácha et al., 2012).
Od eutanazie je třeba odlišit rozhodnutí, kterým se odmítá tzv. "vehementní
terapie". Jsou to takové léčebné postupy, které již neodpovídají stavu nemocného,
protože nejsou úměrné dosažitelným výsledkům, nebo dokonce jsou zátěží pro
nemocného i jeho rodinu. V těchto případech, kdy již nastává ohlášená smrt a nelze se jí
vyhnout, lze v souladu se svědomím "učinit rozhodnutí odmítnout léčení, které nedokáže
způsobit nic jiného, než prodloužení omezeného a bolesti plného života, ovšem při
zachování náležité péče, která v podobných případech nemocnému přísluší."
(Jan Pavel II., 1995)

Prof. Klener se k diskuzím o zavedení eutanazie vyjádřil proti, odkazuje také na
přítomnost marné léčby a vyzývá k podpoře péče paliativní. V poslední době se
o eutanazii mluví často a hodně. Je ale s podivem, že zastánci legalizace eutanazie jsou
často mladí lidé, kteří s nemocemi a nemocnými v těžkých a terminálních stavech nemají
vůbec zkušenost. A právě těžce nemocní či pacienti v terminálním stádiu nás stále utvrzují
v tom, že jejich rozhodnutí a žádost není jednoznačná, protože jejich postoj k životu se
mění ze dne na den. Úcta k lidskému životu, samotné studium medicíny, její základní
principy, záchrana lidského života a ne jeho ukončování a v neposlední řadě Hippokratova
přísaha jsou dalšími důvody, proč nebýt zastáncem eutanazie. V žádném případě to ale
neznamená podílet se na prodlužování utrpení nemocného. Dnes má moderní medicína
prostředky, kterými může udržet vitální funkce různě dlouhou dobu i přes to, že pacient
nemá na uzdravení či zlepšení stavu žádné vyhlídky. Poskytuje tak léčbu
marnou/bezúčelnou. Moderní medicína má ale také prostředky, jak nemocnému
v posledních dnech či týdnech umožnit dobrou kvalitu, bezbolestnost a důstojnost života.
Jedná se o prostředky paliativní/základní a symptomatické léčby. Je tedy vhodné, aby se
lékaři a ostatní zdravotníci školili v tom, jak dobře a kvalitně poskytovat paliativní léčbu
a ne jak provádět eutanazii (Klener, 2008, s. A4).
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Munzarová (2000) popisuje diskuse o marné léčbě následovně:
Z odborné veřejnosti vychází pokusy, jak marnou léčbu definovat. A to
tak, že léčba nevede k cíli, maximální (intenzivní) léčba selhává, tentýž postup již dříve
selhal, intervence nemá patofyziologické opodstatnění atd. Další formulací definice marné
léčby je její posouzení z hlediska kvantity (v posledních 100 případech byla léčba
neúčinná) nebo kvality (léčba pouze prodlužuje trvající stav). Odpůrci však toto označují
jako

nedostatečný

respekt

k právu

nemocného

a

argumentují

informovaným

souhlasem, který přece vznikl z práva nemocného. Shoda obou je, že názor široké
veřejnosti je v etických a mravních záležitostech problematický a nekvalifikovaný
(Munzarová, 2000, s. 7–10).
Mnoho autorů a odborníků se často odkazuje k Hippokratovi a jeho odkazu
k problematice marné léčby. Proto i zde uvádím její část, která se k tomuto vztahuje.
Hippokratova přísaha říká: „Nepodám nikomu smrtící látku, i kdyby ji ode mne
žádal, a ani nikomu tuto možnost nenavrhnu.“
(Hippokratova přísaha)

Hippokrates:
Nejprve chci definovat, jak já pojímám medicínu. Obecně řečeno, je to odstraňování utrpení
nemocných, zmírňování prudkosti jejich chorob a odmítání léčit ty, kteří jsou (již) přemoženi chorobou, při
vědomí si toho, že v těchto případech je medicína bezmocná. Kdykoli tedy nemocný trpí chorobou, která je
příliš silná na to, aby mohla být zvládnuta prostředky, jimiž medicína disponuje, pak tento nemocný nesmí
ani očekávat, že nemoc může být zvládnuta.

Dle Hippokrata by měl být tedy lékař tím, kdo rozhoduje a marnou léčbu
neaplikuje (Munzarová, 2000, s. 32).
Za zmínku stojí fenomén tzv. ofenzivní medicíny, který se začal užívat na základě
rostoucího právního povědomí veřejnosti před několika desítkami let v USA a postupně se
nyní dostává i do střední Evropy a ČR (Ševčík, 2012).
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1.1.

MARNÁ LÉČBA V INTENZIVNÍ PÉČI
Intenzivní péče (intensive/critical care) se zabývá sledováním, diagnostikou

a léčbou pacientů, u kterých je potřeba podrobnější lékařská i ošetřovatelská činnost. Jde
o pacienty s potenciálně léčitelným život ohrožujícím úrazem, komplikacemi či
onemocněním. Intenzivní medicína je velmi svébytná a rychle se rozvíjející disciplína
(Ševčík, Černý & Vítkovec, 2003). Intenzivní, usilovný, silný – tento pojem je z latinského
slova intensus a znamená napjatý (Vokurka & Hugo, 2009). Intenzivní péče jednoznačně
patří do akutní medicíny a je poskytována nemocným, kterým selhávají nebo již selhaly
některé životní funkce, což jsou normální funkce mozku (vědomí), krevní oběh, dýchání
a stav vnitřního prostředí. Intenzivní péče poskytuje diagnostiku, léčbu a prevenci
multiorgánového selhání, a to v nepřetržitém provozu. Stejně tak nepřetržitá a okamžitá
je dostupnost péče lékařské. Na jednotkách intenzivní péče (dále JIP) pacienta
kontinuálně sleduje sestra a veškeré informace o pacientovi se zaznamenávají do jeho
dokumentace. Pečuje se nejčastěji o potřebu dýchání, potřebu výživy, vyprazdňování,
soběstačnosti a o psychickou vyrovnanost (Kapounová, 2007).
Úvodní fáze kritického stavu je často kombinací urgentní medicíny, resuscitační
a intenzivní péče. Pacienti jsou specifičtí a do určité míry je můžeme odlišit od těch, kteří
zdravotní péči vyhledají při vzniku běžných a nezávažných zdravotních obtíží. Pacienti
intenzivní péče jsou bezprostředně ohroženi na životě, většina z nich není psychicky
kompetentní, časový faktor zde má nemalou roli a prognóza hraje po celou dobu
hospitalizace

významnou

úlohu.

Je

proto

snaha

o

maximální

objektivizaci

prognózy, např. využitím skórovacích systémů. Odvíjí se od ní totiž další nemálo důležité
pojmy, jako například plná terapie, racionalizovaná léčba, do not resuscitate (dále jen
DNR), nezahájení nebo odnětí terapie (withhold, withdraw), futile treatment
(marná, zbytečná léčba) atd. (Drábková, 2000b).
Intenzivní péče je velmi nákladná a velmi náročná pro personál, a proto ji musíme
poskytovat uvážlivě a odpovědně i za normálních podmínek. Před více než deseti lety
opakovaně vycházely publikace o rostoucím počtu a rostoucí závažnosti nehod
a hromadných poranění. Společnost takové nehody stojí nemalé finanční prostředky
a z velké části se jedná o prostředky promarněné při neúčelné léčbě a je třeba tyto
prostředky naopak využít účelně a marné léčbě přecházet (Vácha et al., 2012).
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Diskuze odborné veřejnosti o konečné fázi života začala ke konci 80. let minulého
století. Pro zdokonalení přednemocniční neodkladné péče, zkrácení dojezdových časů ke
kriticky nemocným a zkvalitnění intenzivní podpory základních životních funkcí u kriticky
nemocných vyvstalo s touto problematikou nemálo etických problémů. S onkologickými
pacienty, se kterými se v urgentní a intenzivní medicíně setkáváme jen vzácně, lze
v dostatečném předstihu a v klidu navázat komunikační vztah a projednat okolnosti konce
života a případného poskytování marné péče. Častěji se ale setkáváme s pacienty,
u kterých stav vznikl náhle a z plného zdraví v důsledku dopravní nehody, sportovního
úrazu, násilné příhody, koronární příhody apod. U nich či jejich rodin je pak komunikace
obtížnější. Rodiny jsou plny nadějí a očekávají zlepšení stavu vzhledem k účinným
metodám akutní medicíny (Drábková, 2000a).
Ráda bych se v rámci této kapitoly ještě zmínila i o specifikách urgentní medicíny.
Od jiných oborů se liší především časovou tísní a v některých případech, jako je například
mimořádná událost, i nedostatkem prostředků. Svoji roli zde hraje i to, že se část pacientů
nemůže k limitům svého zdravotního stavu vyjádřit. Je tedy opět na lékaři, zda jím zvolený
způsob léčby bude opravdu ve prospěch pacienta. Mohou se tak do rozporu dostat
základní bioetické principy, nejčastěji princip beneficience s principem autonomie. Jestliže
dochází k nepoměru počtu raněných, sil a prostředků, přednostně se ošetří a transportují
ti, kteří mají největší šanci na přežití. I tak by se lékař měl při rozhodování opírat
o odborné postupy a svá rozhodnutí být schopen obhájit i ex post (Šeblová & Knor, 2013).

1.2.

PALIATIVNÍ PÉČE
Jestliže mluvíme o marné léčbě, je nezbytné objasnit si léčbu, která bude

pravděpodobně následovat. A takovou je léčba základní, bazální, symptomatická,
paliativní. Je to aktivní péče, která je nemocnému poskytována v pokročilém či konečném
stádiu nemoci. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest nemocnému, zmírnit jeho tělesné
i duševní strádání a snažit se udržet důstojnost jedince a poskytnout mu maximální
dostupný komfort (Sláma, Kabelka & Vorlíček, 2007).
Paliativní péče není omezení, zmenšení či zjednodušení léčby v okamžiku, kdy se
stanoví, že není naděje na uzdravení nemocného. Je to hlavně výzva k tomu, dát si jasné
cíle následující léčby. Zda je cílem prodloužení přežití, jak dlouho a za jakou cenu. Obvykle
se neusiluje o prodloužení přežití, ale o zmírnění obtíží, které z nemoci plynou. Často je
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forma paliativní péče velmi intenzivní léčba symptomů nevyléčitelné nemoci. Paliativní
péče se poskytuje velmi heterogenní skupině pacientů, někdy jde o péči podobnou jako
na JIP a jindy jde o poměrně nenáročnou ošetřovatelskou péči. V obou případech je ale
nedílnou součástí paliativní léčby péče o psychosociální a duchovní aspekty. Množství
pacientů, kteří dnes paliativní péči vyžadují, nutí k prosazování paliativní medicíny
do klinické i ošetřovatelské praxe (Vorlíček, Adam & Pospíšilová, 2004).
Podle studií provedených v USA je jeden z pěti zemřelých pacientů přijímán na JIP.
Předpokládáme, že počet pacientů se výrazně navyšuje a na JIP je tak mnohým paliativní
péče poskytována. Paliativní péči proto není možné od intenzivní medicíny oddělit.
Počítejme s ní jako s nedílnou součástí multioborového a profesionálního přístupu
každého zdravotníka v intenzivní péči (Sláma et al., 2007).

1.3.

PŘÍKLADY A PROBLEMATIKA MARNÉ LÉČBY V PRAXI INTENZIVNÍ
PÉČE
Proč neúčelnou léčbu poskytujeme? S léčbou, o jejímž smyslu nejsme přesvědčeni,

se setkáváme často. Nejčastějším důvodem je časový či situační tlak. A tak závěr, že se již
jedná o léčbu marnou, nemůžeme říct s naprostou jistotou. S nemocnými je komunikace
možná jen málokdy a s příbuznými nebývá jednoduchá a neobejde se bez pocitů ohrožení
a nedůvěry z jejich strany. Je potřeba jim poskytnout čas na pochopení situace a smíření
se s ní (Cvachovec, 2008, s. A2). Důležitou roli hraje v intenzivní péči triage (třídění
nemocných). Pro přijetí na intenzivní lůžko platí některá kritéria. Nelze přijímat pacienty
málo nemocné pro takovou úroveň péče, ale naopak nelze přijímat pacienta terminálně
nemocného, kde jakákoli intenzivní péče nemůže pomoci a není ani lidsky ani ekonomicky
adekvátní. Nejlépe z intenzivní péče profitují pacienti nestabilní, vyžadující akutní
stabilizaci stavu. Předpokládá se přínos poskytované péče s reálnou nadějí na obnovení
a zlepšení orgánových funkcí (Sláma et al., 2007). Rozpoznat a správně třídit nemocné
indikované či nikoli k intenzivní péči tak, abychom neposkytovali péči marnou, je
nesmírně obtížné a často v reálné praxi nemožné. Často se zásadní informace o pacientovi
dostávají do rukou lékaře až ve chvíli, kdy je již zahájena plná terapie a v případě, že by
informace byly dostupné včas, by se plná terapie nenasadila.
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PROBLEMATIKA UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE
Problematika umělé plicní ventilace (dále jen UPV) je v diskuzích o konci života
jedním z hlavních témat. A to především o použití UPV jako překlenutí kritické fáze jeho
nemoci nebo pooperačního stavu či stavu po nehodě a tam, kde je pacient chronicky
závislí na ventilátoru. Zda se jedná o marnou léčbu (bezúčelné opatření, které
nemocnému nic nepřináší a pouze prodlužuje jeho utrpení), nebo nemocný vnímá svoji
závislost na ventilátoru jako nástroj k dosažení lepší kvality života, je velmi těžké určit
(Matějek, 2011). Jestliže se určí, že se jedná v konkrétním případě o léčbu marnou
a pacient je zaintubován a ventilován, nabízí se otázka, zda přistoupit k terminálnímu
weaningu (odvykání, odpojování od ventilátoru) a následné terminální extubaci.
Názory, na to, zda terminální weaning zvyšuje pacientův komfort, nebo jde naopak
o zatěžující postup, se velmi rozchází. V našich podmínkách jde o postup výjimečný.

PROBLEMATIKA

MARNÉ

LÉČBY

V

URGENTNÍ

MEDICÍNĚ

SPOJENÁ

S

NEODKLADNOU RESUSCITACÍ
Indikace a kontraindikace neodkladné resuscitace jsou jasně definované. Nejsou-li
známy kontraindikace, vždy musíme neodkladnou resuscitaci zahájit. Postupujeme tak
lege artis a v souladu s principem beneficience. V urgentní medicíně je to tak vždy, i když
důsledky mohou být nepříznivé, například posthypoxické poškození mozku, následné
úmrtí a další. Nelze je ale dopředu určit a pravděpodobnost úspěchu nemusí být ani
věk ani délka zástavy nebo její příčina. Kvalifikované rozhodování o marnosti či
bezúčelnosti léčby ve prospěch zachování důstojnosti pacienta je při zásahu záchranné
služby prakticky nemožné. Proto, abychom mohli rozhodovat o marnosti léčby a zachovat
tak důstojnost pacienta a dopřát mu maximální možný komfort, musíme znát veškeré
dostupné informace a, je-li to možné, i respektovat jeho předem vyslovené přání. A to
v praxi lze uskutečnit až v podmínkách péče nemocniční (Šeblová & Knor, 2013).

KAZUISTIKY A PŘÍKLADY MARNÉ LÉČBY DOSTUPNÉ Z LITERATURY
Muž 56 let, bezdomovec, nalezen v terénu v bezvědomí doprovázejícím křeče, byl
převezen

k hospitalizaci.

Na

CT

(vyšetření

počítačové

tomografie)

vyšetření

diagnostikováno subarachnoidální krvácení a akutní hydrocefalus. Pacient byl zaintubován
s GCS = 5 (Glasgow Coma Scale – Glasgowova stupnice hloubky bezvědomí), byla zahájena
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UPV a zaveden zkrat pro řešení nitrolební hypertenze. Na angiografii se prokázalo prasklé
aneurysma a bylo nalezeno další intaktní aneurysma. Podle neurologického konzilia se bez
clippingu (léčba intrakraniálního aneurysmatu neurochirurgickou cestou otevřené
operace) pravděpodobně do šesti měsíců objeví další krvácení, ale neurochirurgický výkon
je vysoce rizikový. Stav pacienta se ani přes plnou terapii po třech dnech nezlepšil. Další
neurologické konzilium má závěr, že naděje na zlepšení je 5–10% nejméně s těžkým
neuropsychickým deficitem a z 80–90% se očekává perzistentní vegetativní stav. Pacient
se s rodinou nestýkal. Měl bratra, matku a syna. Všichni byli osloveni a seznámeni
s pacientovým zdravotním stavem i prognózou. Matka i bratr se shodli na tom, že pacient
by si nepřál žít s těžkým neurologickým deficitem a nechtěl by být závislý na druhých. Syn
však o otci mluvil jako o „bojovníkovi“ a chtěl pokračovat v plné terapii. Po dobu dalších
třech týdnů měl pacient plnou terapii a ošetřovatelskou péči. Na jeho stavu se nic
nezměnilo. Zjistilo se, že pacientův kurátor, který se s pacientem stýkal a byl mu osobou
blízkou, si myslí, že pacient by nikdy nechtěl být obětí agresivní zdravotní péče. Přistoupilo
se k zavedení PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie), to se však nezdařilo a na
gastroskopii se zjistil rozsáhlý duodenální vřed. Nebylo jisté, zda šlo o malignitu. Vřed byl
i přesto paliativně ošetřen. Ošetřující tým shrnul všechna dostupná kritéria a vyslovil
rozhodnutí, že již jde o léčbu marnou a doporučil přestoupit z plné terapie na paliativní.
Bratr a matka s tím souhlasili. Syn nikoli, ale v poslední době ho nebylo možné zastihnout,
a to ani telefonicky. To nic nemění na tom, že s tímto rozhodnutím nesouhlasil
a požadoval neurochirurgický zákrok a plnou terapii. Podle rozhodnutí lékařů se
k omezení terapie přistoupilo. I přesto je vhodné včas o daném rozhodnutí syna
informovat (Drábková, 2008, s. 7–8).

Pacientka je hospitalizovaná na JIP osmnáctý den. Po zlepšení stavu, kdy pacientka
spontánně dýchá pomocí tracheostomické kanyly, postupně rehabilituje a svalová síla se
také lepší dochází k další komplikaci. Dochází k již opakované infekci, která je provázená
septickým šokem. Společně s respiračním selháním a anurií (Ševčík, 2012).

Velmi těžce nemocný pacient přichází na akutní příjem z domova důchodců a je
poslán na JIP. U pacienta se začíná rozvíjet respirační selhání, které bude brzy potřebovat
intubaci. V tomto momentě přichází pacientovi rodinní příslušníci a jeho dlouhodobý
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ošetřující lékař a informují zaměstnance JIP, že o nadcházející péči byla vedena rozsáhlá
diskuze, když byl ještě pacient kompetentní. Vzhledem k jeho vážnému a terminálnímu
stavu pacient jasně odmítl UPV za jakýchkoliv podmínek. Většina lidí by souhlasila, že by
se měla ctít pacientem dříve vyslovená přání a neměla by mu být UPV zavedena.
Představme si ale, co by se stalo, kdyby se příchod rodiny a lékaře o 15 minut
opozdil, přišli by těsně po zavedení UPV. Může to něco změnit na našich morálních
úvahách? Může být odpor personálu odpojit pacienta od přístrojů morálně zdůvodněn?
Neplatí ty stejné argumenty, které zamezily zavedení UPV i v případě odpojení pacienta
od přístrojů? Nejsou faktory rozhodující o odpovídající léčbě pacientů stav, prognóza
a vyslovená přání? A ne to, jestli s léčbou není započato, nebo se s ní po 15 minutách
skončí? Proč by na této věci mělo vůbec záležet (Kuhse & Winter, 2012)?

2. KVALITA ŽIVOTA
Kvalita života v souvislosti se zdravím se začala jako první používat pro potřebu
hodnocení finanční náročnosti a efektivity léčby. Pro potřebu určit prioritu při použití
zdrojů i v souvislosti se zvyšujícím se tlakem snižováním zdrojů. Dále pak bylo potřeba
začít posuzovat kvalitu života při dokladování klinické úspěšnosti léčby – hodnocení
efektivnosti terapie. Pro účel klinických a ekonomických analýz byl určen od osmdesátých
let koncept Health Related Quality of Life (HRQoL). (Gurková, 2011)
Kvalita života je určitý stupeň blaha nebo pohody jedince či společnosti. World
Health Organization (WHO) definuje kvalitu života takto: „Individuální vnímání postavení
jedince ve světě v kontextu kulturních a hodnotových systémů a ve vztahu k jeho
cílům, očekáváním, standardům a zájmům.“ Obecně přijímaná definice tohoto
pojmu neexistuje, setkáváme se ale s celou řadou definic v literatuře. Efektivnost,
intervence a různá opatření zdravotnických systémů se v posledních desetiletích často
hodnotí z pohledu jejich vlivu na kvalitu života. Kvalitu života související se zdravím lze
zkoumat pomocí určitých výzkumných nástrojů a to například pomocí dotazníků World
Health Organisation Quality of life (WHOQoL). Dalším ukazatelem, který reflektuje naději
na dožití vyváženou faktorem kvality života, je Quality Adjusted Life Years (QUALY). V
neposlední řadě lze zdraví, potažmo kvalitu života v nemoci, změřit subjektivně samotným
jedincem, což u posuzování marné léčby nepovažuji za příliš vhodné (Barták, 2010).
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Pojem kvalita života je skloňován nejen mezi odbornou veřejností již od roku 1985.
V nemálo multidisciplinárních diskuzích se začalo hovořit hlavně o otázce, lze-li nějakým
způsobem kvalitu života změřit. Za první dvě úrovně takového hodnocení kvality života
můžeme považovat stupeň bolesti a trýzně fyzické i emocionální a stupeň normální
aktivity. Jsou to faktory objektivní, ale jen do určité míry. Za zcela subjektivní faktory se
považují další tři úrovně: schopnost vytvářet osobní vztahy, schopnost uskutečnit své
plány a schopnost docílit svých ambicí (Vácha et al., 2012). U pacienta, kterému se
zlepšuje klinický stav, předpokládáme i zlepšení jeho kvality života. Můžeme se ale na
jeho kvalitu života podívat i prostřednictvím jeho „onemocnění.“ Jak se pacientovo
onemocnění promítá do běžného fungování v životě, do jeho dalších možností
a perspektivy. V některých případech a v intenzivní péči obzvláště je někdy zlepšení
klinického stavu nemocného vlastně zhoršením jeho kvality života. Příkladem může být
například amputace obou dolních končetin.

3. KATEGORIZACE LÉČBY V INTENZIVNÍ PÉČI
Kategorizace péče, rozdělení rozsahu péče dle prognózy a stavu pacienta je ve
vyspělých zemích nedílnou součástí léčebného plánu. Kategorizace péče není pouze
odrazem dostupnosti a možnosti zdravotní péče, ale prognóza má vyjadřovat přežití
či nepřežití pacienta s ohledem na jeho kvalitu života. Stanovení kategorizace léčby by
mělo být součástí denní vizity u lůžka nemocného s následnou písemnou dokumentací.
V případě rozhodnutí o jakémkoli omezení terapie je nezbytné formulovat důvod
navrhované léčby. Omezení musí být opakováno a posuzováno v průběhu dalších vizit
a musí být brán zřetel na možnost změny a vývoje stavu nemocného (Ševčík et al., 2003).
Vácha (2012) píše, že platí jednoduché pravidlo, a to, že care (péči) musíme pacientovi
poskytnout vždy, všude a za všech okolností, naopak cure (léčbu) za všech okolností podat
nelze. Děje se tak právě v případě, kdy se jedná o léčbu marnou – futilní.
Rozhodování o intenzitě léčby a o jejím omezení se dnes mezi jednotlivými
pracovišti liší a závisí na zvyklostech jednotlivých lokalit a na zvyklostech jednotlivých
lékařů (Sláma et al., 2007). Pávě v oblasti intenzivní a resuscitační péče se o problematice
kategorizace péče v poslední době diskutuje. Intenzivní a resuscitační péče je dnes
schopná zajistit nemocnému přežití a navrátit do života ty nemocné, kterým selhali
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orgánové funkce. Ti pacienti, u kterých bylo onemocnění ireverzibilní, nejsou, z hlediska
etického, problémovou skupinou. Problém nastává u skupiny pacientů, kde ani přes
maximální snahu o zlepšení stavu není možné nemocnému zajistit návrat do života.
Pokračování v další terapii může být zdravotnickým týmem vnímáno pouze jako
oddalování smrti. Zde lze podotknout, že postupy léčby u kriticky nemocného jsou
mnohdy agresivní a mohou vést k dyskomfortu nemocného (Dusíková, 2012). Data
získaná jednodenní studií o omezení léčby na ARO/JIP v ČR, která se uskutečnila v březnu
2005, jasně ukazují převahu withdrawing (nerozšiřování) ordinace nad ordinací
withholding (vysazení léčby). Analgosedace byla pacientovi ponechána v 77 % případů
z důvodu ponechání komfortu nemocného a eliminace bolesti (Paříková et al., 2006,
s. 264). Další podkapitoly jsou věnovány popisu druhů léčby, které všechny patří do
postupů lege artis.

3.1.

PLNÁ TERAPIE

Plná terapie je první kategorií léčby hned po přijetí pacienta na lůžko. Poskytovaná
léčba je v takovém rozsahu, kdy po propuštění očekáváme dlouhodobou kvalitu života
(Kraus, 2003, s. 17). Plná terapie je využití všech možností, které jsou reálně k dispozici
v konkrétním zdravotnickém zařízení a které mohou příznivě ovlivnit prognózu, ale
i diagnostiku a další terapii pacienta. Postup plně odráží aktuální názor odborné
veřejnosti, doporučených postupů a standardů (Ševčík et al., 2003). Při selhání životně
důležitých orgánů je nezbytná jejich resuscitace (Paříková, Černý & Dostál, 2001, s. 177).

3.2.

WITHDRAWING

Withdrawing znamená nepokračování v léčbě z důvodu nemožnosti zastavit
léčbou postup choroby, nemožnosti odvrátit pacientovi smrt nebo návrat jeho zdraví.
Marná a bezúčelná léčba je tak ukončena. Jde např. o vysazení farmakologické podpory
oběhu,

ukončení

ventilační

podpory

nebo

ukončení

hemodialýzy

(Doporučení ČKL č. 1/2010). Týká se pacientů s jednoznačně nepříznivou prognózou.
Přistoupí se tak k omezení intenzivní péče a nemocnému se poskytuje pouze péče
základní (bazální). Tou se rozumí analgosedace, základní výživa a umělá plicní ventilace.
To, co patří a co již nepatří do základní/bazální terapie, je v současnosti ve zdravotnictví
další nemálo diskutovaný etický problém (Ševčík et al., 2003). Ustoupit od léčby
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již poskytované je mnohem těžší, komplikovanější a svízelnější než ji u infaustních
onemocnění či případů vůbec nezahájit (Vácha et al., 2012).
Mezi withdrawing patří vysazení postupů orgánové podpory, například
katecholaminová

podpora,

ventilační

podpora

nebo

hemodialýza.

Patří

sem

i tzv. terminální weaning. To znamená ukončování ventilační podpory postupným
snižováním ventilačních parametrů až odpojení od ventilátoru (Paříková et al., 2006,
s. 251–260). Postupně se snižuje frakce kyslíku a snižuje se objemová minutová ventilace.
To vše vede k hypoxii a hyperkapii. Terminální extubace je pak odstranění tracheální
kanyly. Terminální weaning a extubace se provádí za důsledného zajištění analgosedace.
Pokud je odpojování prováděno pomalu, postupně a je zajištěná analgosedace, nedochází
k distresu způsobenému obstrukcí dýchacích cest a náhlou hypoxií. Správně prováděný
terminální weaning může být pro pacienta komfortem. U nás nejsou ani terminální
weaning ani terminální extubace považovány za postupy standardní (Sláma et al., 2007).
V již zmiňované národní studii je terminální weaning v podmínkách ČR velmi
výjimečný. Mezi nejčastější postupy, které jsou odmítány, patří hemodialýza a podpora
katecholaminy, naopak nejdéle zachováno je podávání antibiotik, výživy a analgosedace
(Paříková et al., 2006, s. 265). Kdybychom chtěli přistoupit například k vysazení výživy,
muselo by se jednoznačně určit, že podávání výživy není léčbou, nezvyšuje kvalitu
a důstojnost pacientova života a pouze nemocnému prodlužuje utrpení a umírání.
Jednoznačně určit, zda se jedná o cure nebo care (Howard & Bogle, 2007).

3.3.

WITHHOLDING

Withholding znamená nezahajování léčby. Nezahajování léčebného postupu, který
nemůže zastavit postup choroby, navrátit zdraví či odvrátit smrt nemocného. Postup není
indikován a tudíž ani zahájen. Mezi nezahajování léčby znamená i nepřijetí pacienta
v konečné fázi jeho onemocnění na pracoviště intenzivní péče (Doporučení ČLK č.1/2010).
Rozhodne se tak na základě výchozího stavu, vývoje nemoci a prognóze
o nerozšiřování diagnostických a léčebných postupů, které by předpokládaný výsledek
léčby nezměnily. Terapie, která je stávající, je v tomto okamžiku považována za
dostačující, maximální a lege artis (Sláma et al., 2007).
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Do not resuscitate
Součástí úvah o nerozšiřování nebo nezahajování léčby je i úvaha a případné
rozhodnutí o nezahajování kardiopulmonální resuscitace. Jedná se o tzv. ordinaci do not
resuscitate (DNR). (Ševčík et al., 2003)

4.

POSTUP PŘI ZMĚNĚ INTENZIVNÍ LÉČBY NA LÉČBU

PALIATIVNÍ
Jestliže je evidentní, že je již maximální intenzivní péče marná, a lékaři se shodnou
na jejím neposkytování, je čas se zamyslet nad způsobem změny kategorizace stávající
léčby. Lékaři, za odpovědnosti vedoucího lékaře oddělení, jeho zástupce nebo ošetřujícího
lékaře, se mohou shodnout o marnosti léčby a o jejím neposkytování i za situace, kdy
pacient nebo jeho zástupci intenzivní léčbu vyžadují. Zdravotnický tým na jednotce
intenzivní medicíny potřebuje znát velmi specifické prognostické údaje o posouzení stavu
nemocného a vyjádření o prognóze od různých konziliářů. Jsou dvě možnosti, jak ukončit
poskytování marné léčby a převést ji na léčbu jinou, a to nerozšiřování terapie –
withholding therapy, nebo nezahajování terapie – withdrawing therapy. Rozhodnutí
o zahájení intenzivní léčby je velmi snadným krokem, s problémem se ale setkáváme
tehdy, kdy prognóza nemocného je nepříznivá a je velká pravděpodobnost, že se nám
nepodaří navrátit i přes veškerou orgánovou podporu pacienta do důstojného a alespoň
trochu kvalitního života. Do takového rozhodovacího procesu o změně kategorizace léčby
by měli být vzati všichni členové týmu, který o nemocného pečuje. Rozhodne-li se, že
v daném případě se jedná o péči marnou a přistoupí se k withholding nebo withdrawig
postupu, jsou opatření zlepšující komfort pacienta, jako je kvalitní analgezie, zabránění
pocitu dechové tísně, zabránění psychického strádání, naopak akceptována a vyžadována
(Ševčík, 2012).
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Maláska a Ševčík tvrdí, že by měly být při omezování léčby všeobecně platné
následující podmínky.


rozhodování je týmový proces a má charakter kritické diskuze



jestliže i jeden člen týmu vysloví nesouhlas, vede to k oddálení

rozhodnutí o omezení terapie


omezení léčby musí být vždy zdůvodněno a zdokumentováno



rozhodnutí se musí opakovaně přehodnocovat



součást rozhodování a přehodnocování by mělo být pravidelně

a kvalitně konzultováno s rodinou či blízkými pacienta


samotnému pacientovi by měl být zajištěn maximální komfort po

celý zbývající čas jeho života (Sláma et al., 2007).

Národní studie publikovaná v r. 2006 ukazuje a přináší některé údaje o postoji
lékařů na ARO/JIP v ČR na omezování poskytované péče. Pro většinu lékařů je koncept
nezahájení či vysazení terapie přijatelný, ale vysazení od ventilační podpory (terminal
weaning) polovina dotazovaných lékařů odmítá. Eutanazii většina respondentů
nepodpořila. Jako hlavní překážky důstojného umírání se ze studie jeví nedostatek
soukromí a neosobnost prostředí na ARO/JIP. Při vysazování orgánové podpory se většina
lékařů shoduje na ponechání analgosedace, infuzní terapie a výživy. Vysoké procento
lékařů souhlasí a v praxi ponechává i terapii antibiotickou (Paříková et al., 2006, s. 259).
Při rozhodování a posuzování zvratného a nezvratného stavu je třeba dbát velké
opatrnosti. Je potřeba nezabývat se pouze otázkou důstojnosti lidské bytosti, ale
nepřehlížet ani otázku ekonomických zdrojů a v neposlední řadě možnost věnovat se
pacientům s vyšší nadějí na uzdravení (Císařová & Sovová, 2004). Rozhodování bychom
neměli nechat pouze na člověku samotném, platných právních předpisech a občanském
povědomí, ale zohlednit bychom měli i konkrétní příklady z praxe a modelové situace. Ty
jsou většinou prezentovány jako rozporuplné kazuistiky, ale na závěr vždy vyžadují
jednoznačné rozhodnutí a zdůvodnění dalšího postupu (Drábková, 2008, s. 7).
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V článku 4 Doporučení ČLK č. 1/2010 jsou zmíněna základní východiska takového
postupu. A to že:


život je konečný,



každý pacient má právo na náležitou a odbornou zdravotní péči,



cílem intenzivní medicíny je zachování života a zdraví pacienta

(udržovat život, nikoli prodlužovat umírání),


rozhodování musí být v souladu s právními předpisy a s etickými

principy medicíny,


další diagnostický nebo terapeutický postup musí být posuzován

poměrem přínosu a rizika či strádání pro pacienta,


je nezbytné brát zřetel na předchozí vlastní názor nemocného (dříve

vyslovená přání),


léčebný postup, kde není předpoklad příznivého účinku a kde jde o

dyskomfort, strádání, či bolest pro pacienta, označit za marnou léčbu, i když se
dosáhne dočasné korekce fyziologických funkcí, ale bez ovlivnění celkového
průběhu onemocnění,


nezahájení či nepokračování v marné léčbě není omezení

pacientových práv,


smrt, která je výsledkem průběhu onemocnění, nemůže být

považována za špatnou zdravotní péči,


mezi withholding a withdrawing není z hlediska medicínského,

právního ani etického rozdíl,


tyto postupy nelze zaměňovat za eutanazii či ublížení na zdraví,

jsou-li posouzeny správně a odborně.

Toto doporučení je doporučením k postupu při rozhodování o změně léčby
intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit
svou vůli. Je sestaveno ze sedmi článků. Doporučení bylo schváleno dne 20. 2. 2010
a nabylo účinnosti dne 4. 3. 2010. Jedním z cílů je omezit poskytování marné a bezúčelné
léčby v případech, kdy pro pacienta přínos zahájení nebo pokračování v léčbě nepřevažuje
nad dyskomfortem, rizikem komplikací a strádáním. Ke zvýšení kvality v rozhodování by
mělo vést zlepšení komunikace mezi zdravotníky, ale i mezi zdravotníky a rodinami nebo
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blízkými nemocných. Další z cílů je formulovat pro laickou veřejnost pojem nezahájení
marné a neúčelné léčby či nepokračování marné a neúčelné léčby a nezaměňovat ji tak za
eutanazii a seznámit veřejnost s tím, že se jedná o postup v souladu s etickými principy
medicíny a platnými právními předpisy (Doporučení ČLK č. 1/2010).

5.

PRÁVNÍ ASPEKTY MARNÉ LÉČBY

Odstoupení od bezúčelné/marné léčby je, vzhledem k etickým i právním
normám, postup v české legislativně přípustný a možný. Je podporován stanovisky
stavovských organizací a mezinárodními doporučeními (Sláma et al., 2007). Jednání,
kterým chceme maximálně ušetřit pacienty utrpení, v případě kdy je smrt neodvratná, je
medicínsky indikovaný postup a je v souladu s etikou i s právem. Patří sem například
aplikace nadměrných dávek analgetik nebo opioidních analgetik (Stolínová & Mach,
2010).

POSTUP LEGE ARTIS
Lékař jedná lege artis, pokud v souladu s etickými zásadami usnadňuje pacientovi
konec života. Poskytovat zdravotní péči lege artis je stěžejním pilířem zdravotnického
povolání. Lege artis znamená postupovat v souladu se současnými a dostupnými poznatky
medicíny. Tento požadavek a následné hodnocení, zda byla péče poskytnuta lege artis
či non lege artis, může být, a to nejen v problematice marné léčby, předmětem sporů
a diskuzí. Důležité je mít na paměti, že hodnocení, co je postup lege artis, přísluší
medicíně, nikoli právu (Stolínová & Mach, 2010). V překladu lege artis znamená podle
pravidel. Nejen mezi zdravotníky se jím běžně myslí odborně správný postup. Povinnost
postupovat lege artis je pro zdravotnického pracovníka základní právní povinnost
v zemích jeho kompetencí (Těšínová, Žďárek & Policar, 2011). O lege artis hovoří také
zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a to konkrétně v § 45 odst. 1 „Náležitou
úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných
medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní
podmínky a objektivní možnosti.“ (Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)
Dále uvádím právní předpisy, které se bezprostředně týkají problematiky marné
léčby.
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5.1.

LIDSKO-PRÁVNÍ ASPEKTY MARNÉ LÉČBY

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Je součástí ústavního pořádku ČR. Zdravotnického práva se týkají některé následně
zmíněné články.
Článek 1 říká, že lidé jsou svobodní a jsou si rovni v důstojnosti a v právech.
Článek 3 stanoví, že základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu.
Důležitý je článek 6, který uvádí, že lidský život je hoden ochrany, má na něj právo
každý a nikdo nesmí být života zbaven (vyjma přiměřeně nutné sebeobrany).
Podle článku 10 odstavce 1 má každý právo na zachování své lidské důstojnosti
a osobní cti.
A konečně článek 31, který stanoví, že každý má právo na ochranu zdraví a na
základě veřejného zdravotního pojištění na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní
pomůcky za podmínek, které stanoví zákon (Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv
a svobod).

ÚMLUVA O BIOMEDICÍNĚ
Jménem ČR byla Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
podepsána ve Štrasburku 24. června 1997. V českém medicínském právu je Úmluva
o biomedicíně základním předpisem a v platnosti je od 1. 10. 2001. Jde o mezinárodní
smlouvu podle článku 10 Ústavy ČR, má tak aplikační přednost před zákonnými
a podzákonnými předpisy. Poskytuje okruh práv osobám léčeným nebo těm, kteří se
podrobují výzkumu ve zdravotnictví. Pro naše potřeby můžeme obsah Úmluvy
o biomedicíně rozdělit do dvou částí. V první části jsou popsány obecné zásady a pravidla,
druhá část se zabývá oblastí vědeckého výzkumu a eticky citlivých medicínských metod
(Císařová & Sovová 2004). Úmluva dává právo každému jedinci na jeho ochranu. Ochrana
jednotlivce má přednost před komerčním využitím (například z veřejných prostředků
financovaného výzkumu). Vyžaduje předem daný informovaný souhlas pacienta
s lékařským postupem s některými výjimkami. Pacientovi přináší právo znát všechny
informace o jeho zdravotním stavu, na druhou stranu i právo nebýt informován.
Diskriminaci osoby na základě genetické výbavy zakazuje, jako i volbu pohlaví dítěte,
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vytváření embryí za účelem výzkumu a finanční zisk z použití kterékoli části lidského těla
(Barták, 2010).
Články, které mohou pomoci k výkladu či souvisí s otázkou marné léčby:
Článek 2
Nadřazenost lidské bytosti
„Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.“
Článek 3
Rovná dostupnost zdravotní péče
„Smluvní strany, majíce na zřeteli zdravotní potřeby a dostupné zdroje, učiní
odpovídající opatření, aby v rámci své jurisdikce zajistily rovnou dostupnost zdravotní péče
patřičné kvality.“
Článek 9
Dříve vyslovená přání
„Bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku,
pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.“
(Zákon č. 96/2001 Sb., Úmluva o lidských právech a biomedicíně).

EVROPSKÁ ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD
Z této Úmluvy, která byla poprvé podepsána vládami a členy Rady Evropy již
4. listopadu 1950 v Římě, cituji článek 2, který se týká ochrany života:
HLAVA 1 – PRÁVO A SVOBODY
Článek 2 – Právo na život

1. Právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě
výkonu soudem uloženého trestu následujícího po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který
zákon ukládá tento trest.
2. Zbavení života se nebude považovat za způsobené v rozporu s tímto článkem, jestliže bude
vyplývat z použití síly, které není víc než zcela nezbytné, při:
a) obraně každé osoby proti nezákonnému násilí;
b) provádění zákonného zatčení nebo zabránění útěku osoby zákonně zadržené;
c) zákonně uskutečněné akci za účelem potlačení nepokojů nebo vzpoury.

(Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod)
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ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen ZZS) nabyl účinnosti
k 1. 4. 2012. S problematikou poskytování marné léčby souvisí nejvíce část čtvrtá
o postavení pacienta a jiných osob s poskytováním zdravotních služeb. Obsahuje práva
pacienta, práva informovat pacienta o zdravotním stavu a o navrhovaných postupech,
také informovaný souhlas a dříve vyslovená přání, o kterých je podrobněji psáno
v následujících kapitolách (Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).
V ZZS je zakotvena akceptace partnerského přístupu pacienta k léčbě. Po
poskytnutí náležitých informací a vysvětlení se tak přenáší část rozhodování na pacienta
(Šeblová & Knor, 2013).
Důvodová zpráva ZZS říká, že ukončení od přístrojové podpory je konání. Podle
Peterkové se tak dramaticky mění chápání odpojení pacienta od přístrojové techniky.
Odpojení od přístrojové podpory vitálních funkcí může být chápáno jako aktivní způsobení
smrti, které v ČR nelze požadovat.
Odpírá se tak pacientovi možnost prostřednictvím dříve vysloveného přání
přístrojovou podporu vitálních funkcí ukončit. ZZS odmítá závaznost takového dříve
vysloveného přání, kterým by pacient mohl požadovat aktivní způsobení smrti. Je tomu
tak i v naprosté většině zemí, které přijaly institut dříve vysloveného přání. Dle Peterkové
by takový výklad mohl vyvolávat problematiku v klinické praxi, konkrétně při rozlišování
mezi aktivním a pasivním usmrcením terminálně nemocného. Odpojení pacienta od
přístrojové podpory vitálních funkcí by pak mohlo být posuzováno jako aktivní usmrcení
a to je v rozporu s povinností zdravotníka postupovat lege artis (Peterková, 2012, s. 24–
25).

OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) který nabyl platnost
1. ledna 2014, svým výkladem v oblasti soukromého práva zasahuje i do poskytování
zdravotních služeb. NOZ uvádí v § 3 ochranné hodnoty, právo na ochranu života a zdraví,
na ochranu cti, důstojnosti a další.
Vzhledem k tématu práce nás zajímá hlavně oddíl 6 NOZ – Osobnost člověka –
a jeho pododdíly – Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez
souhlasu, právo na duševní a tělesnou integritu a zásah do integrity člověka (Zákon
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č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Jestliže se dodrží základní výkladová pravidla NOZ
a požadavky zdravotnických zákonů, a to hlavně ZZS, může se NOZ stát předpisem, který
umožní oboustranně výhodné vztahy mezi pacienty, poskytovateli zdravotnických služeb
a zdravotnickými pracovníky (Sovová, 2013). NOZ hovoří o písemné formě souhlasu při
zásahu do integrity člověka, o tom, jak pacienta poučit a varovat před zásahem do jeho
integrity. Je zde například rozdílnost mezi pojetím a výkladem informovaného souhlasu,
kdy NOZ hovoří o „pojednání“ a ZZS o „informovaném souhlasu“ a je třeba respektovat
oba předpisy a vycházet z nich, protože ustanovení se vzájemně nevylučují. NOZ stejně
jako ZZS pokládá povinnost zdravotnického pracovníka jednat lege artis (Mach, 2014).
Institutu dříve vyslovených přání a informovanému souhlasu jsou věnovány
následující podkapitoly.

5.2.

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Informovaný souhlas je právem pacienta na poučení o plánovaném léčebném
zákroku. Oblast informovaného souhlasu je v současnosti jednou z nejrychleji rostoucích
oblastí medicínského práva a nejčastějším předmětem medicínsko-právních sporů.
Informovaný souhlas je právním úkonem, a tak i projevem pacientovy vůle. Intenzivní
péče nepochybně patří do akutní medicíny a tam se často setkáváme právě s případem,
kdy nemocný není schopen rozhodovat a léčebný zákrok je potřeba provést okamžitě.
Úmluva o biomedicíně čl. 8 nám říká, že nezbytný zákrok ve prospěch a zdraví osoby lze
provézt i v případě nemožnosti získat informovaný souhlas. Jedná se například o stav
nouze. Musí být splněny následující podmínky, aby zákrok bez informovaného souhlasu
nebyl protiprávní (Císařová & Sovová, 2004).


stav pacienta je opravňující k zákroku



nesnese odkladu a má přímý prospěch na pacientovo zdraví



informovaný souhlas od pacienta nelze získat



neexistuje dříve vyslovené přání pacienta

Vzhledem k tomu, že informovaný souhlas má mít tyto tři části (odkrytí, kapacitu
a dobrovolnost), vztahuje se přímo k lékařskému etickému principu autonomie, která je
spojena s kvalitou a možností rozhodování pacienta o vlastní léčbě (Vácha et al., 2012).
Informovanému souhlasu se věnuje nejen ZZS, ale i NOZ. Poskytnutí péče bez souhlasu je
v ZZS zakotveno v § 38. Říká, že lze poskytovat zdravotní služby, a to včetně hospitalizace
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bez souhlasu v případě ohrožení života, při ohrožení zdraví, při ochranné léčbě a povinné
léčbě přenosných chorob, ohrožuje-li pacient sebe nebo své okolí, a nezletilému při
podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání (Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách). NOZ hovoří o poskytnutí zdravotních služeb bez souhlasu v § 99, který říká: „Jeli život člověka v náhlém a patrném nebezpečí a nelze-li souhlas ve stavu nouze získat ani v
jiné než stanovené formě, lze okamžitě zakročit, pokud to je ve prospěch zdraví dotčené
osoby nezbytné“ (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

5.3.

DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ

Osoba, která je způsobilá k vyjádření své vůle, ji může vyjádřit prostřednictvím
předem vysloveného přání pro případ či situaci, kdy způsobilá k rozhodování již nebude.
Hovoří o tom Úmluva o biomedicíně v článku 9 a jde především o stavy nouze spadající
pod Úmluvu o biomedicíně čl. 8. Pacient tak může předem schválit či zakázat zákrok nebo
odmítnout poskytnutí péče. Nabízí se i některé závažné nejasnosti v právních důsledcích
předem vysloveného souhlasu. Například se nepožaduje písemná forma vysloveného
souhlasu a tak se ztížila jeho prokazatelnost (Císařová & Sovová, 2004).
Označení celého souboru forem dříve vysloveného přání je pojem advanced
directives. Některé vnitrostátní legislativy, například v Německu nebo v USA, pamatují na
předem vyslovená přání a je v nich zakotveno, že kompetentní pacient má právo uvažovat
o medicínské regulaci svého zdraví i do budoucna. Občané to mohou udělat určitým
zvláštním písemným vyjádřením. Mezi nejčastější patří DNR, Living will, Medical directives
a další. Někde je možná delegovat své přání na jinou osobu (health care proxy), jde
o to, že osoba v podstatě předem určí svého zástupce (Haškovcová, 2007).
Otázkou je, zda mladý a zdravý člověk si dovede představit a zhodnotit případnou
situaci, která mu dnes připadá nedůstojná a tíživá, ale s přibývajícím věkem
a zhoršováním zdravotního stavu by taková léčba pro něj byla přijatelná. Předem
vyslovené přání také platí jen tehdy, jestliže mezi dobou od projevu přání a nechtěným
zákrokem či léčbou nenastala podstatná změna, např. významný pokrok v medicíně nebo
právě uplynutí delšího časového úseku (Císařová & Sovová, 2004).
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Vysvětlující zpráva k Úmluvě o biomedicíně říká:

To, že předem vyslovená přání se mají zohlednit, neznamená, že by musela být splněna za každých
okolností. Pokud byla přání vyjádřena dlouho před zákrokem a věda mezitím pokročila, mohou existovat
důvody, aby přání pacienta splněno nebylo. Lékař by si tedy měl být pokud možno jist, že se přání pacienta
týkají současné situace a jsou stále platná, zejména s ohledem na současný stav vědy a technický pokrok
v medicíně.

(Vysvětlující zpráva Úmluvě o biomedicíně, odstavec 62)
Můžeme říci, že vzhledem k významu připisovanému ochraně života a zdraví je
správné v pochybnostech léčit a zasáhnout tak potencionálně do svobody rozhodování
než neléčit a třeba zbytečně zmařit lidský život (Šustek & Holčapek, 2011, s. 20).
Ze současné české diskuse o předem vyslovených přáních je patrné, že i když je
institut „dříve vyslovených přání pacientů“ součástí českého právního řádu, je tato
problematika u nás prakticky neznámá (Matějek, 2011).
Závěrem kapitoly o právních aspektech marné léčby bych chtěla říci, že
zdravotnický pracovník by se ve své praxi mel řídit především svými základními
povinnostmi, které jsou zakotveny v již zmiňovaných úmluvách, zákonech, institucích, měl
by vždy poskytovat zdravotní péči postupem lege artis. Ale také by se měl řídit svými
zkušenosti a zdravým rozumem. Měl by si i uvědomovat, že každý bez rozdílu má zajištěno
právo na sebeurčení a mít na paměti, že diagnóza není víc než právo (Sovová, 2013).
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6.

ETICKÉ ASPEKTY MARNÉ LÉČBY

Současný zdravotnický pracovník by neměl mít pouze vzdělání na úrovni
nejnovějších vědomostí a dovedností, ale součástí jeho kvalit by měla být i lidskost
a schopnost mravního rozhodování (Sláma et al., 2007). Aby hledání a studium etických
aspektů mělo smysl, je důležité se na úvod shodnout, že existuje řešení správné a špatné,
že nejde jen o jednotlivé názory se stejnou hodnotou, ale že v určité situaci můžeme
jednat lépe či hůře a postupně můžeme dojít k jednání správnějšímu.
Etika pochází z řeckého slova „ethos“. Zajímavé je, že dříve tento výraz znamenal
místo pastvy nebo stáj zvířat, tedy způsob chování zvířat. Můžeme z toho vyvodit, že etika
je věda zkoumající způsob chování člověka, jeho obyčeje, apod. Jestliže se setkáme
s jakýmkoli etickým problémem, musíme, i když to zní banálně, přesně definovat pojmy
a fakta a objasnit, o jakou situaci se vlastně jedná. Měli bychom mít vždy na paměti
jednoduché heslo: Good ethics start with good facts! Při řešení konkrétního etického
problému je dobré zaměřit se na popis situace na daném pracovišti, jak funguje
komunikace lékařů a sester, jak se zachází s důvěrnými informacemi, jakým způsobem se
pacientům sděluje diagnóza a nepříznivá prognóza atd. (Vácha et al., 2012).
Existují celé řady různých etických systémů, ale jen těžko se na nich v dnešním
pluralistickém světě shodneme. Na jednom místě se setkávají katolíci, protestanti,
praktikující židé, praktikující muslimové, pozitivisté a další a v mnoha případech je obtížné
dospět ke společnému závěru. V druhé polovině 20. století si to zdravotnická společnost
uvědomila a konkrétně pak v roce 1979 formulovali Beauchamp a Childress tzv. základní
čtyři principy lékařské etiky. Principy jsou postaveny natolik volně, že se snad ještě dnes
na nich shodnou všichni. Jejich volnost má ale i svá úskalí, a to, že když se dva principy
navzájem překrývají, nevíme přesně, kterému z nich dát přednost a jak si v takové situaci
poradit. A proto také z jedné akce může vyplývat tzv. dvojí účinek (double effect) – dobrý,
i ten špatný (Vácha et al., 2012).
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ZÁKLADNÍ ETICKÉ PRINCIPY INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Princip beneficience
Jedná se o konání vždy v zájmu a ku prospěchu pacienta. Konkrétně o ochranu
a obnovení života a zdraví, úlevu od strádání a od bolesti, obnovu a korekci poškozených
orgánů nebo orgánových funkcí a v neposlední řadě o zlepšení kvality života.
Princip nonmaleficience
Primum non nocere (nemocného nikdy nepoškodit), tedy vyhýbat se postupům,
u kterých nepřevyšuje jejich riziko či efekt nad jejich přínosem.
Princip autonomie
Je to vyjádření respektu lékaře k nemocnému, k jeho osobě a autonomii.
Pacient, který je schopný vlastního rozhodování, by neměl být léčen bez jeho souhlasu
(voluntas aegroti suprema ex). V intenzivní medicíně je tato otázka značně problematická.
Jestliže lékař nemá možnost získat souhlas nemocného, měl by se řídit výše
uvedenými principy.
Princip spravedlnosti (princip respektování zákona)
Nemocnému zajistit vždy takovou péči, na kterou má ze zákona nárok
(Ševčík et al., 2003). Zahrnuje širokou problematiku. Princip spravedlnosti se snaží
spravedlivě rozdělit zdroje ve zdravotnictví, kterých je, bylo a bude nedostatek. Snaží
se, a to se všemi výhodami i nevýhodami, o to některými teoretickými možnostmi,
například principem sociální užitečnosti, principem loterie nebo principem neosobní
volby. Jasná hranice mezi špatným a dobrým (morálně správným a morálně špatným
jednáním) musí existovat, a u nejdůležitějších etických problémů obzvláště. Je pravda, že
stanovit takovou hranici je obtížné, ale důležité, protože jinak hrozí nebezpečí ohrožení
základních etických hodnot člověka (Vácha et al., 2012).
V etickém kodexu lékařů vydaném Českou Lékařskou komorou je i následující
úryvek, který se bezpochyby marné léčby týká, nebo alespoň napomáhá jejímu
porozumění. Etický kodex lékařů říká: „Lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících
účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení. Vůči neodvratitelné
a bezprostředně očekávané smrti však nemá být cílem lékařova jednání prodlužovat život
za každou cenu. Eutanazie a asistované suicidium nejsou přípustné.“
(Etický kodex lékařů)
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6.1.

POHLED KATOLICKÉ CÍRKVE NA MARNOU LÉČBU

Pohled katolické církve na marnou léčbu zde uvádím proto, že katolické
křesťanství patří v ČR k nejrozšířenějším. Ve zdravotnických zařízeních, a to prakticky ve
všech, schází duchovní podpora. Není veřejností a pacienty vyhledávána, vyžadována, a to
ani od kněží ani od klinických psychologů. V naší moderní společnosti se jen výjimečně
duchovní podpora nebo studium potřeby lidské psychiky v krizi člověka dotýká a dotkne
(Drábková, 2000a).
Život je úkol a za jeho plnění člověk nese odpovědnost. Křesťané chápou život jako
pouť a smrt a bolest v něm má své místo a patří do smysluplného života
(Vácha et al., 2012). Křesťané věří, že život dostali darem od Stvořitele. On je Pán nad
životem a smrtí. Nikdo jiný nemá právo s životem nakládat. „Lidský život pramení z Boha,
je jeho darem, jeho obrazem i stopou, účastí na jeho životodárném duchu. Proto jediným
Pánem tohoto života je Bůh: člověk o něm nemůže rozhodovat podle své libovůle“
(Jan Pavel II., 1995).
Ovšem co se týká posledních okamžiků lidského života, nemůžeme očekávat od
biblického zjevení výraznou odpověď na dnešní otázky týkající se úcty k osobám starším
a nemocným nebo nějaké otevřené odsouzení pokusů o předčasné ukončení života.
V kulturním a náboženském prostředí bible se tyto problémy vůbec nevyskytovaly,
naopak lidé starší věkem byli uznáváni pro svou moudrost a zkušenost a vnímáni jako
největší poklad a nenahraditelné otcovské dědictví každé rodiny i rodu (Jan Pavel II.,
1995).
Oprávněné může být přerušení nákladných či mimořádných a neúměrných
léčebných postupů vzhledem k očekávaným postupům. Jedná se tak o odmítnutí léčby
„za každou cenu“ a nechce se tím přivodit smrt, ale uzná se, že jí již nelze zabránit. Takové
rozhodnutí musí udělat pacient nebo ti, kteří na to ze zákona mají právo. Je důležité
respektovat rozumnou vůli a oprávněné zájmy pacienta. Naopak nelze přerušit léčebné
postupy, které se obvykle nemocné osobě poskytují v případě, když se již blíží smrt.
Utišující prostředky ke zmírnění bolesti, není-li smrt chtěna ani není jako cíl
(je předpokládána a připouštěna jako nevyhnutelná), odpovídají lidské důstojnosti.
Mírnící léčebné postupy jsou projevem nezištné lásky. Proto je třeba k nim vybízet
(Katechismus katolické církve, 1995).
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K závěru kapitoly o etických aspektech marné léčby si dovolím napsat
myšlenku, která je podle mého názoru pravdivá a měli bychom ji při rozhodování
o marnosti léčby mít na paměti. Etických zásad či obecně platných etických pravidel
bychom neměli ani zneužít ani podle nich situaci hodnotit. Je to vše pouze návod, vodítko
na spokojený, šťastný život, a tak i na šťastné, spokojené umírání. Protože umírání je
součástí života.

7.

EKONOMICKÉ ASPEKTY MARNÉ LÉČBY

Rychlý rozvoj intenzivní medicíny s sebou přináší i spoustu etických problémů
a ekonomické aspekty jsou nedílnou součástí etických problémů intenzivní péče. Velký
vývoj v tomto oboru pozměnil naše vnímání vratnosti či nevratnosti stavu orgánového
poškození, ale nepochybně také zvýšil u některých stavů pravděpodobnost přežití. I proto
nepoměr mezi možnostmi lékařské vědy a dostupnými zdroji je stále zřetelnější. Základní
myšlenka by měla být vždy stejná, a to bez ohledu na rozpor ekonomů a zdravotníků: vždy
věnovat veškeré úsilí ve prospěch pacienta, až do doby, kdy jsme přesvědčeni
o bezúčelnosti a marnosti léčby. V dnešních diskusích je zdůrazňován pojem dosažená
kvalita života, která je zmíněna výše (Ševčík et al., 2003).
Stále rostoucí střední délka života, rychlý vývoj nákladných zdravotnických
technologií, zvyšování počtu chronicky nemocných, a to převážně v důsledku civilizačních
chorob, a v neposlední řadě rostoucí uvědomění populace a její očekávání jsou hlavními
důvody růstu nákladů na péči o zdraví, zrodu reforem zdravotnických systémů a jejich
financování. Jedním z nejvýznamnějších cílů zdravotní politiky je dosažení v ČR vysoké
ekvity zdraví. Za podmínek, které stanoví zákon, mají občané právo na bezplatnou
zdravotní péči a některé zdravotní pomůcky. O právu na ochranu života a zdraví hovoří
také v článku 31 Listina základních práv a svobod. Péče o zdraví je velmi silně morálně
determinována, a to vše bez ohledu na ekonomická kritéria.
V některých ohledech nebo skupinách je spojení zdraví a financí považováno za
nevhodné. Je to dokladováno řadou úsloví a v neposlední řadě realizací zdravotní politiky.
Autor Zwiefel uvažuje o dvojím myšlení. Na jednu stranu je nám zdraví nejdražší
hodnotou a na druhou stranu za něj nejsme ochotni leckdy ani platit (nad rámec
veřejného pojištění) a vlivem rostoucích nákladů si to možná nebudeme moci ani dovolit.
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Dle názoru M. Grossmana je zdraví nejen spotřebním statkem, ale také investicí.
Zdravotnické služby jsou ekonomickým statkem a z pohledu klasické definice ekonomie
jsou to zdroje. A zdroje jsou omezené (zdroje finanční, lidské, materiální) a neomezené
(potřeby, které nejsme schopni uspokojit zdroji). Významným faktorem úspěchu ve všech
odvětvích činnosti a ve zdravotnictví obzvlášť jsou lidské zdroje. Na jedné straně rostou
v posledních desetiletích investice do zdravotnictví, přinášejí tak velký rozvoj
technologií, postupů, zdrojů či poznatků ve výzkumu a můžeme tak čelit problémům míry
zdraví populace. Na druhé straně pokusy o reformu zdravotnické soustavy zaznamenávají
jen omezené zlepšení účinnosti, efektivnosti a dostupnosti zdravotnických služeb v ČR.
Otázka, jak a v jakém množství bude zdravotní péče poskytována a jak bude
rozdělována, vzhledem k tomu, že přispívá ke zdraví lidí, je důležitá a zároveň obtížná
(Barták, 2010).
Cítím z naší společnosti, že srovnávat finance a zdraví je velmi nepříjemné téma.
Co se týče marné léčby a vynakládání marných zdrojů obzvláště. Myslím si, že je to
bohužel v naší společnosti otázka času, možná několika generací, než začneme být
ochotni za své zdraví zaplatit. Z vlastní zkušenosti zdravotníka pohybujícího se právě
v intenzivní péči vím, že finance a zdraví spolu souvisí velmi úzce. Správné rozdělení
omezených zdrojů a nevynakládání jich k marným účelům je jednou z hlavních zásad. Jak
začít? Diskutovat o problému a nechat se poučovat z reálné praxe.
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PRAKTICKÁ ČÁST
HLAVNÍ CÍL PRÁCE
Zmapovat, jak odborná veřejnost vnímá pojem marná léčba a jak s tímto
problémem nakládá v každodenní praxi intenzivní péče.

DÍLČÍ CÍLE PRÁCE
1. Zjistit, co odborná veřejnost rozumí pod pojmem marná léčba.
2. Zjistit, zda nějaké konkrétní kritérium lékaři a ošetřující personál intenzivní péče
považují při posuzování marné léčby za více nebo méně důležité.
3. Zhodnotit, zda lékaři zohledňují názor ošetřujícího personálu při rozhodovacím
procesu změny kategorizace léčby z marné na paliativní/základní.
4. Zjistit, zda lékaři a sestry mají prostor a čas na spolupráci s rodinou pacienta při
rozhodovacím procesu změny kategorizace léčby z marné na paliativní/základní.

METODIKA
Kvalitativní výzkum jsem si vybrala vzhledem k tématu. Marná péče není zcela
ohraničený problém, a proto bylo během výzkumu potřeba ho vyjasňovat a rozvíjet.
Kvalitativní výzkum nám umožňuje poznat širší kontext tématu a jeho poznání
v přirozeném prostředí. Hlavní cíl i dílčí cíle diplomové práce, které uvádím výše, byly
realizovány

na

podkladě

kvalitativního

výzkumného

šetření

prostřednictvím

individuálních, anonymních, strukturovaných rozhovorů s lékaři, zdravotními sestrami na
JIP a ARO. Rozhovory byly nahrávány na diktafon. Z audio verze jsou sesbírané informace
od účastníků výzkumu následně analyzovány pomocí doslovné transkripce a v závěrečné
diskuzi zhodnoceny spolu s dílčími cíli práce a obohaceny o některé dostupné studie
a postřehy z osobní praxe.
Výzkumného šetření se zúčastnili 4 lékaři a 5 zdravotních sester. Všichni
dotazovaní jsou v současné době v praxi intenzivní nebo resuscitační péče a s marnou
léčbou se reálně setkávají. Bylo osloveno celkem 12 respondentů, a to z fakultní
nemocnice, nemocnice krajského i okresního typu. Nakonec se výzkumu účastnilo
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9 respondentů. Vzhledem k citlivosti zkoumaného problému neuvádím konkrétní
pracoviště ani jejich zástupce. Nemyslím si, že je to vhodné.

8.

ROZBOR ROZHOVORŮ

8.1.

Doslovná transkripce rozhovorů s lékaři na JIP/ARO

Lékař 1: pracoviště ARO, délka praxe nad 10let
T.: Co si myslíte, že znamená marná léčba / bezúčelná léčba / futile treatment?
L1.: „Marná léčba je etický problém, filozofický problém. Za mě osobně je to léčba
poskytovaná pacientovi, kterému nemůžu prospět, kvalita života je mizerná, nezlepším ji,
ještě v horším případě léčení pacienta, který v blízké dohledné době, a to mám na mysli
několik dní (dva nebo tři), zemře. Otázka definice – nemyslím si, že oficiální definice
existuje – to bude nějaký evropský konsenzus a často se marná léčba na kongresech
probírá, ale přesnou definici neznám a nemyslím si, že je podstatné ji znát. Také nevím,
zda marnou léčbu vystihuje zrovna slovo marný.“
T.: Jak vnímáte marnou léčbu v intenzivní péči? Myslíte si, že se marná léčba v intenzivní
péči poskytuje?
L1.: „Léčby pacientů, u kterých je prokázaná nebo je zřejmá smrt mozku, léčba
s diseminací nádorů, kdy nám zavolají na oddělení, že má pacient pneumonii – on má
edém plic, my ho zaléčíme a následně se zjistí, že má diseminovaný tumor plic.“
T.: Proč se marná léčba poskytuje?
L1.: „Poskytuje se kvůli svědomí zdravotníků, kteří ji poskytují a nemají v danou chvíli sílu
a ochotu říct, že to smysl nemá. Často kvůli vynaloženému úsilí před tím. Bývá to, když
máme pacienta v těžkém stavu a během týdne se nepodaří ho zlepšit, nebo máme tady
pacienta tři týdny, vylepšíme ho, pacient se zhorší velmi významně (zcela typicky poté, co
se zlepšil), dostane infarkt nebo znovu těžkou pneumonii a pak už se nelepší. Přestože
víme, že již prostě není šance, že pacient nemá žádné rezervy, že nemá svalovou sílu
a nebude schopen rehabilitovat. Již před tím byl na hraně a teď to zcela evidentně
nepřežije. V tu chvíli my nejsme schopni rozhodnout, protože zaprvé nikdo z nás nemá
jistotu, že pacient určitě zemře. Kdyby v tu chvíli někdo přišel nad nás a řekl, tohle je
marná léčba, tak my si stejně řekneme, že nám se to třeba podaří. Někdy jsou v tom
i osobní zaujetí, například ukážu jiným a já to dokážu. Jsem lepší, já pacienta vylepším.
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A ono se to na chviličku často podaří. A proto tady fungujeme tak, jak fungujeme. A tohle
jsou důvody, proč poskytujeme marnou léčbu.“
T.: Jak u Vás probíhá proces při rozhodování o změně léčby z marné na
paliativní/základní?
L1.: „Pokud chceme někoho omezit v terapii, tak musíme mít konsenzus všech, minimálně
všech starých, co do toho mají co mluvit. To znamená, že neatestovaní lékaři se asi moc
k tomu vyjadřovat a vetovat nemůžou. A kdokoli z atestovaných řekne, že nesouhlasí, tak
se k omezení terapie nepřistoupí a ani nemůže. Takže nehrozí, že by někdo svévolně
ukončil pacienta.
T.: A nesouhlas příbuzných berete v potaz?
L1.: „S příbuznými nekomunikujeme.“
T.: Vůbec?
L1.: „Ony jsou zde i právní aspekty. Pokud budu chtít někoho dát na bazální terapii a budu
příbuzným vysvětlovat proč. Že pacient u nás leží tři týdny a je plně léčený, že zde není
žádná odezva, že nevydrží v takovém stavu, co je dlouho, že má vysokou oběhovou
podporu a je v septickém stavu. Vzhledem k tomu, jaké jsme pracoviště, tak nejčastěji jde
o neřešitelný stav v dutině břišní chirurgicky neřešitelný. Tak někteří příbuzní samozřejmě
chodí a říkají i u pacientů, u kterých se neposkytuje marná léčba, u kterých má smysl
poskytovat plnou terapii, ať to neprodlužujeme. U nás to nefunguje s příbuznými jako
v Anglii, že příbuzní jsou od začátku zainteresováni do toho rozhodování. V Anglii si lékař
sedne s rodinou a řeknou si, když budeme babičku operovat, šance na přežití je tolik
procent, šance na uzdravení tolik procent, kvalita života po zákroku taková a bez zákroku
taková. Následně se vše probere s babičkou a rozhodne se, že se k operaci nepřistoupí.
V ČR se babička vezme a operuje i přesto, že to smysl nemá, a pak se z toho špitálu
nedostane. Kvalita života se jí nezvýší, v podstatě ještě před smrtí se zatíží
operací, pojišťovna vyplázne strašně moc peněz za terapii a nikdo to neřeší.“
T.: Účastní se procesu o rozhodování, zda již jde o léčbu marnou, pacient, pokud je to
možné, jeho rodina nebo blízcí? Je podle vás vůbec dobré, aby se takového rozhodnutí
účastnili?
L1.: „U nás se toto neřeší s rodinou. Není to zvykem. Kdybych já před rodinou říkal, že
budu chtít někoho vypnout. Tak když oni nebudou souhlasit a pacient další den zemře při
plné léčbě, tak oni budou podávat trestní oznámení. U nás to nechodí tak, že by hrozilo
40

nějaké soudní popotahování ve smyslu jenom náhrady škody, ale lidé chtějí rovnou vidět
doktora v kriminále. Mají pocit, že pacient zemřel – lékař to zvoral a hotovo. Ale tady se
nebavíme o nějakém pochybení, ale o normální léčbě, tak jak by měla probíhat. Takže
na příbuzné moc ohled nebereme. S příbuznými samozřejmě hovoříme a naznačujeme,
ale spíše okrajově. U nás, pokud vím, nebo vlastně nevím, jak je to teď třeba s novým
Občanským zákoníkem, to ani v právu není nijak zakotveno. Myslím, si že NOZ posiluje
práva osoby, pacienta, ale nikoli práva příbuzných. Neříkám ale, že takhle je to správně.
Na druhou stranu si nedovedu představit říkat a vysvětlovat všem příbuzným laikům, že
jim maminku, dceru, babičku nebo kohokoli vypneme, protože léčba je marná. My nejsme
Anglie. V anglosaských zemích s tím mají dlouholetou tradici, ale u nás si to opravdu
představit nedovedu.“
T.: Jak v praxi intenzivní péče rozpoznáváte, zda jde o léčbu marnou/bezúčelnou? Co vy
osobně považujete za důležité při určování, zda jde o léčbu marnou? Co pro vás naopak
nemá takový význam při posuzování marné léčby? Jak lze rozpoznat, že poskytovaná
léčba je již marná?
L1.: „Marná léčba se dá někdy rozpoznat velmi snadno. Nejsnáze se pozná u akutních
stavů. To znamená, že pacient se sype po všech stránkách. Oběhově, ventilačně. Tam se
ale jedná o ukončování o pár hodin dříve, než by došlo k smrti za plné terapie, s tím, že ta
plná léčba by stála několik desítek tisíc korun. Za eliminaci, za hromadu léků, za oběhovou
podporu, za transfuzní přípravky a další. Zde je rozpoznat marnou léčbu nejsnazší. V praxi
ale takovou léčbu ukončujeme velmi pozdě. Řádově se jedná o hodiny. Ale i za hodiny
bychom dokázali utratit mnoho peněz. Pak jsou takoví ti chroničtí pacienti, kdy jde
většinou na našem oddělení jen o pár dní. Většinou jsou to pacienti chirurgicky neřešitelní
nebo obtížné rekurentní infekce pacientů, kteří jsou polymorbidní, kardiálně špatní, většině
selhávají ledviny.“
T.: Čekáte na vyjádření konziliářů – ve vašem případě chirurga?
L1.: „Ne. Většinou ne. Někdy ale jde pouze o právní krytí a je potřeba, aby chirurg dal
písemně stanovisko, že by neoperoval. Že stav je chirurgicky neřešitelný. A zároveň
víme, že stav pacienta je smrtelný. Musí to být lékař plně kvalifikovaný. Ale je možné ho
dodat i ex post. Například mnohočetné píštěle, krvácení, … Například jsem ukončoval
pacienta, který měl neošetřitelné krvácení z jícnových varixů a byl z něho doslova
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„průtokový ohřívač“ na transfuzní přípravky, které mohly pomoct desítkám jiných lidí.
V tomto případě je to snadné rozhodnout. Jak jsem říkal, jde o akutní stavy.“
T.: A v případě, že již nejde o akutní stav?
L1.: „Nejtypičtější je poškození mozku. S tím, že jsou oddělení, alespoň to říkají, já osobně
jsem to nikde neviděl, kde pokud je pacient po resuscitaci a včasně po ní (pacient je
odtlumen, jde o dobu v horizontu desítek hodin po resuscitaci), jsou známky těžkého
poškození mozku, provádí tzv. terminální extubaci, terminální weaning. U nás nic
takového neprovádíme. Pacienti u nás buďto zemřou na UPV na infekci, nebo se je
snažíme horko těžko přeložit na následná pracoviště. S tím, že finanční nákladnost je
obrovská. Pojišťovna to neřeší. A eticky je to velmi obtížné. Já osobně si nedovedu
představit, že někoho hodiny po resuscitaci vypnu. Asi bych to nedělal. Informace od
záchranné

služby

nejsou

přesné

a

je

jich

většinou

málo.

Není

nikde

dáno, že sedmdesátiletý pacient po resuscitaci, když nevím, jakou měl kvalitu života,
můžu 36 hodin po resuscitaci vypnout. Přijde mi to hodně odvážné a upřímně nevěřím
lidem, kteří tvrdí, že na jejich odděleních je taková praxe běžná. My tady pacienty
vypínáme opravdu až za pět minut dvanáct, když už je opravdu zřejmé, že dojde ke
smrti. Neukončujeme plnou terapii preemptivně, to rozhodně ne.“
T.: Jak u Vás probíhá proces rozhodování o změně léčby z marné na paliativní/základní?
L1.: „Někdo to navrhne. To je velmi omezený počet lidí, co to vždycky navrhuje. A pak
většinou při hlášení proběhne nějaká diskuze, ale diskutuje většinou minimum lidí. Tři lidi
pořád ti stejní. Pak ten, kdo je v danou chvíli služebně nejvýš, se zeptá, zda je někdo proti.
A jestli někdo nemá námitek a pokud někdo námitky má pak prostě není možné
k omezení terapie přistoupit. Pokud všichni souhlasí, pak se provede změna
kategorizace.“
T.: Vy sám/a se účastníte rozhodování o tom, zda jde již o léčbu marnou?
L1.: „Já ano. Jsem ten, kdo se účastní vždycky.“
T.: Chcete se (vždy) účastnit rozhodování o tom, zda se již jedná o léčbu marnou?
L1.: „Chci se účastnit, chci být v tomto aktivní. I někdy navrhuju případy, kdy si
myslím, že jde o marnou léčbu. Vždycky je to konsenzus, jde spíš o to vyprovokovat
diskuzi o tom, jestli terapie pana X.Y. má ještě smysl.“
T.: Je váš lékařský tým při rozhodování, zda již jde o léčbu marnou, jednotný? Myslíte
si, že je správné být v tomto jednotný?
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L1.: „Musíme být jednotní. Nebo takhle, na začátku může mít někdo jiný názor a my ho
nesmíme ukřičet, ale diskutovat tak dlouho, než se shodneme na postupu. My
nezapisujeme, kdo byl pro a kdo proti, ale vždycky rozhodujeme alespoň v počtu třeba pěti
lidí a vyžaduje se, aby nikdo neprojevil nesouhlas.“
T.: Účastní se i ošetřující personál? Jak konkrétně? Pokud ne, chtěla/a byste aby se názor
ošetřujícího personálu zohledňoval? Mohl/a byste říct nějaké důvody?
L1.: „U nás to není zvykem, ale nemyslím si, že by to bylo na škodu. Navíc, občas
primární inzult vzejde právě od sester. Například sestra přijde za mnou a řekne, že si
myslí, že je to k ničemu a já toho pacienta třeba neznám, tak se podívám do papírů,
seznámím se s pacientem a zjistím totéž, tak jdu a zahájím diskuzi o omezení terapie.
Nejsem si vědom toho, že bychom někdy omezili terapii pacientovi, u kterého by si sestra
myslela, že plná terapie má smysl. Názor sestry zohledujeme. Většinou sestry už delší dobu
mají pocit, že léčba nikam nevede.“
T.: Myslíte si, že existuje v ČR nějaký všeobecný společenský názor či postoj k tématu
marné léčby v intenzivní péči? Jestli ano, jaký?
L1.: „Každý má osobní stanovisko. Lidi většinou sami nechtějí, aby byla terapie ukončena,
když je nějaká i minimální šance, na druhou stranu nikdo nechce, aby se trápil. To je přání
každého člověka. Ale myslím si, že lidi nemají a nikdy nebudou mít přehled o intenzivní
léčbě. A specificích jednotlivých oddělení.“
T.: Můžete uvést nějaký konkrétní příklad marné léčby a jejího řešení z poslední doby?
L1.: „Nevzpomínám si, koho jsme naposledy převáděli na základní terapii. On to je každou
chvíli někdo, ale já si ty lidi nepamatuji. Aktivně nikomu nepomáháme. Pamatuji si, když
jsem sem nastoupil a byl tu krátce. Ležel tu pacient více než sto dní, to byla nejdelší
hospitalizace, co já si pamatuji, pán se dal na bazální terapii, opravdu to nikam nevedlo a
pán se začal zlepšovat (a jakékoli zlepšení stavu, i zpětně za poslední tři dny, znamená
kontraindikaci ke změně kategorizace) vrátili jsme mu terapii plnou, pán se zlepšil, odvykli
jsme ho od ventilátoru a výrazně se vylepšil, přeložil se k další léčbě a rehabilitaci. Po
překladu pacient do týdne zemřel.“
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Lékař 2: pracoviště ARO, délka praxe nad 10 let
T.: Co si myslíte, že znamená marná léčba / bezúčelná léčba / futile treatment?
L2.: „Marná léčba je léčba, která u toho klienta nevede k šanci na přežití nebo dostatečnou
kvalitu života.“
T.: Jak vnímáte marnou léčbu v intenzivní péči? Myslíte si, že se marná léčba v intenzivní
péči poskytuje? Proč se poskytuje? Měla by se poskytovat?
L2.: „V intenzivní péči na rozdíl od chronických onemocněním se ne vždy dá dobře
odhadnout, jak se ten zdravotní stav bude vyvíjet. Nicméně co se dá hodnotit vlastně
u všech pacientů, je jejich odpověď na léčbu. Takže, když pacient neodpovídá na
léčbu, nemáme šanci ten stav nijak kauzálně řešit, tak pak ta léčba marná znamená
pouze oddálení úmrtí. Je ale otázka, jestli tohle oddálení není pouze ubližování tomu
nemocnému. Reálně se asi na intenzivním lůžku poskytuje, ale souvisí to s tím, že se ne
vždy dá odhadnout ten poměr risk benefit a tady se možná pouštíme do riskantních věcí
u pacientů nemocnějších, kteří mají prostě menší rezervy. Že jsme schopný to nějakým
způsobem zvládnout technicky. Ten, kdo to nezvládá, je vlastně ten pacient. Tam je
problém odhadnutí rezerv toho pacienta.“
T.: Můžete uvést nějaké důvody, proč poskytovat léčbu, která se již jeví jako
marná/bezúčelná?
L2.: „Někdy u příbuzných – mají na nás emocionální nátlak. Co se týče právních důvodů,
myslím si, že pokud se během té léčby vyskytne něco jako neoptimální průběh, který je
ovlivněn závažnou komplikací i ze strany ošetřujícího personálu nebo lékařem (a to se
prostě může stát), která se nestává často. Tam je vždycky důvod – nebo se to stává to
trochu táhnout silou déle než by se táhlo jindy.
První otázka je, jestli ten pacient je dobrý objekt na zkoušení. Jestli mám pacientovi
poskytnout nějakou reálně fungující léčbu, co víme, že funguje, pokud poskytuju něco jako
mimo tu výseč, je otázka, jestli je to vždy dobře i pro toho pacienta. Druhá věc je, že něco
to stojí, třetí věc je, která si myslím, že v tom hraje roli, vlastně vůbec emocionální vložení
všech zúčastněných, ať je to rodina, personál. Myslím si, že je velmi nešťastné jaksi se
vyčerpávat marností.“
T.: Děje se to? Vyčerpávání marností?
L2.: „No někdy se to děje, ale někdy možná …
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Ještě, ale k tomu se asi dostaneme později, je otázka těch subjektivních pocitů. Proto
v intenzivní medicíně bychom měli v tomhle pracovat v týmu. Nejenom lékařským, ale
i v tom sesterském. A každý má ten práh někde jinde a myslím si, že právě proto by
rozhodování mělo být konsenzuální. Proto se to děje prostě možná často, ale pro někoho
málo často.“
„Právní otázka dříve vysloveného přání – je velmi, velmi sporná a v praxi si to nedovedu
představit. A vůbec právo – já si myslím, že když přijde umírání, tak člověk má přece
právo umřít, ne? Třeba když poslouchám lékaře od nás, co odešli do Anglie, tak pro ně
bylo hodně obtížné přijmout, jak brzy oni prohlásí stav pacienta za neperspektivní.“
T.: Jak lze rozpoznat, že poskytovaná léčba je již marná? Jak v praxi intenzivní péče
rozpoznáváte, zda již jde o léčbu marnou?
L2.: „Jistě ji rozpoznat lze, směrem odzadu. Když víme, že ten pacient nedopadne dobře,
tak si můžeme položit otázku, kdy jsme to měli poznat, jestli některé ty známky, které tam
byly, nás neměly zastavit. Ale hraje v tom roli, jestli máme šanci toho kauzálního
ovlivnění, když máme jasnou příčinu toho, co tomu člověku je, a je „snadno“ řešitelná,
typu, jde to uříznout, jde to trefit ATB, jde to zadrénovat, dát stenty do srdce, a když tímto
kauzálně vyřeším tu příčinu, tak potom mám šanci nebo tělo má šanci i ty věci kolem, tak
tam je to rozhodování snazší, než když máme člověka v MOF a tam je ta péče víceméně
podpůrná. Nebo jako nemůžu příčinu jednoduše zacílit.“
T.: Co vy osobně z tohoto považujete za důležité? Co pro vás naopak nemá takový význam
při posuzování marné léčby?
L2.: „Sem by možná mohlo patřit skórování, i když to je věc, která je strašně široká.
Skórovacích škál je velké množství, je to hra s čísly. Mnoho skórovacích systémů je zatíženo
chybou, ale to je možnost, která je „možná trošku“ objektivizovaná, kde nejsou brány
pocity zúčastněných. Protože úplně jinak v tom rozhodování se projeví člověk, co
s pacientem stráví celou noc na sále, nespí, snaží se o záchranu života bojovat. A pak,
když se na to někdo podívá objektivně, tak řekne: Ale tohle už nemá smysl. Ten pohled
s odstupem je někdy, když s tím člověkem pracujete, velmi obtížný.“
T.: Můžeme marné léčbě v intenzivní péči předejít?
L2.: „Tak dá se jí předcházet několika způsoby, první věc je vůbec poskytování intenzivní
péče pacientům, kteří by se vůbec na JIP/ARO neměli přijímat, a to reálně funguje.
U pacienta v terminálním stavu je možnost pacienta vůbec nepřijmout, z důvodu, že vůbec
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základní onemocnění nemůžeme ovlivnit. Další věc je nějaká stratifikace léčby, KPR
zahajovat u pacienta, kdy víme, že k zástavě může dojít a že je to následek něčeho, co
běží, a nejsme schopni ten proces odstranit. A nadměrné rozšiřování péče.“
T.: Jak u Vás probíhá proces rozhodování o změně léčby z marné na paliativní/základní?
L2.: „U nás to probíhá asi tak: Každý den proběhnou dvě vizity ráno a odpoledne
s tím, že krom toho, kdy se probírá stav nemocného, tak u těch pacientů, u kterých je to
aktuální, se zvažuje omezení léčby. Kategorie DNR, omezení nebo vysazení terapie.
A proto se snažíme, a i já se snažím to tady prosazovat i u ostatních, aby to pokud možno
bylo konsenzuální. Ve shodě všech doktorů a (nemůžeme svolat všechny sestry) té sestry,
která toho pacienta zná a vidí ho nějakou dobu, abychom byli v souladu. Pokud někdo
z toho týmu si myslí, že to není dobrý nápad, tak respektujeme právo veta. Ten, kdo v tu
chvíli ten proces zastaví, může být právě člověk, co o tom pacientovi ví možná víc než
ostatní. Ale i naopak. Pro někoho to rozhodnutí může být pozdě a pro někoho moc brzo.
Tak to prostě je. A proto to musí být konsenzuální rozhodnutí.“
T.: A když jste zmiňoval právě skórovací systémy. Mohly by přispět k objektivizaci
rozhodnutí?
L2.: „Problém je ten, že ty systémy ne vždycky dobře působí pro celé a různorodé
spektrum pacientů. Jsou to číselné hodnoty toho, co vidím klinicky. Ale je to na konkrétní
oblasti pro polytraumata, SOFA, APACH II., … Dobrý pro mezinárodní, mezinemocniční
porovnání, ale v tomhle – např. u nás hodnota laktátu neznamená hypoxii a anaerobní
metabolismus – ale my máme pacienty s jaterním selháním atd.“
T.: Kdo se u vás účastní rozhodování o tom, zda se již jedná o léčbu marnou/bezúčelnou?
„Již bylo řečeno.“
T.: Účastní se i lékaři neatestovaní? Jaký na to máte názor?
L2.: „Ano. U nás se účastní všichni. I když si uvědomuji, že v tom odhadu hraje roli určitá
zkušenost. O tom žádná. A vím, že i z toho důvodu, že v tom rozhodování máme i ty
mladší. Že bych to rozhodnutí i sám za sebe někdy udělal dřív, nebo bych ho udělal prostě.
Sám za sebe. Že ta například osobní zainteresovanost hraje roli. Chci mladým i přesto dát
šanci. Například, pacientovi významně klesají leukocyty – no tak je to dobře? Nebo už se
vůbec nebrání a je to špatně? Co to znamená?“
T.: Účastní se i ošetřující personál? Jak konkrétně? Pokud ne, chtěla/a byste aby se názor
ošetřujícího personálu zohledňoval? Mohl/a byste říct nějaké důvody?
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L2.: „Já bych chtěl, aby se toho ošetřující personál účastnil. Ty sestry, které toho pacienta
znají a u toho rozhodování tam jsou. Ono k tomu nelze přistupovat asi nějak
korespondenčně, ale to je dobrý, aby tam byl ošetřující personál. Já jako lékař za to
rozhodnutí nesu odpovědnost, nejen právní, ale i lidskou a duševní pro sebe. Nepoškozuju
ho? Neberu mu právo na žití? A tohle by malinko i rozložilo tu tíhu, trošku by to
objektivizovalo ten názor. A že se tím pak lépe dá žít. A to nejsou jen zkušenosti z toho
pracoviště, ale i jinde jsem byl v pozici, kdy šéfka ukázala ten, ten, ten jde na bazál.
Hotovo. Protlačí si svůj názor. Možná správný. Ale pokud to ti ostatní cítí jinak – mohlo
by to dělat problémy nejen se stížnostmi, ale vůbec. A kdybych nesl v sobě něco jako, že
by v týmu někdo měl pocit, že ty lidi nějak – zabíjíme. NO TO NEJDE!“
T.: Myslíte si, že existuje v ČR nějaký všeobecný společenský názor či postoj k tématu
marné léčby v intenzivní péči? Jestli ano jaký?
L2.: „Já si myslím, že to téma je pro veřejnost blízko třeba eutanazie. Je tu určitý právní
prostředí, kde marná léčba není, eutanazie samozřejmě také ne, že je to všechno shrnutý
do postupů, kterých se lidí bojí a mají obavu o zneužití atd. A i z historického hlediska, kdy
tu byla doba socialistického zdravotnictví, lidi neměli osud svého žití ve svých rukách a to
u nás pořád přetrvává. Není to jako na západě, kde člověk ví, jakou má pojistku, tím se
řídí a ví, kolik by platili na dlouhodobou nebo OCHRIPovou léčbu. Tak tam hraje roli hodně
ekonomický pohled. Rozhodování je víc na lidech a oni mají víc zájmu. U nás pořád
přetrvává většinový pohled, že za mé zdraví je zodpovědné zdravotnictví. A osobní
pohled je u lidí málo.“
T.: Účastní se procesu o rozhodování, zda již jde o léčbu marnou, pacient, pokud je to
možné, jeho rodina nebo blízcí? Je podle vás vůbec dobré, aby se takového rozhodnutí
účastnili?
L2.: „No to je problém, já jsem zažil obojí situaci. Kdy rodina naléhala, že si myslí, že už je
to zbytečný, ať to neprodlužujeme v případě, kdy my jsme léčbu za marnou
nepovažovali, a podle nás bylo správné pokračovat v plné terapii. Rodina nás napadala
z nedostatku odvahy ukončit léčbu a respektu k životu. Omezení léčby nebylo na místě.
Nakonec to dopadlo tak, že nám pacient poslal děkovný dopis, kde děkoval za
poskytnutou péči. Byl to zvláštní rozpor.“
A pak je skupina lidí, kteří nejsou schopní reagovat na informaci, že pacient neodpovídá
na léčbu, ať je jim informace poskytnuta jakýmkoli způsobem. Oni mají – poruchu na
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přijímači prostě – nevím jak jinak to říct. A s těmi se o tom dohodnout moc nedá a je to
obtížné. Ale naštěstí jich nebývá mnoho. Další problém je, že příbuzní navzájem mají úplně
jiný názor na věc.
T.: Pokud ano, jak konkrétně se do rozhodování zapojují? Jak s rodinou/blízkými
spolupracujete? Kde s rodinou/blízkými hovoříte?
L2.: „Záleží na tom, jak dlouho člověk je v nemocnici. Po dvou dnech či po měsíci? Záleží
na tom, jak se rodina zajímá, jak často pacienta navštěvuje a podobně. Prakticky to chodí
asi tak, že rodina dostane tu informaci o tom, jak se stav vyvíjí, řekne se jim, že existuje
tahle individualita. A víceméně se spíš sonduje jejich pohled a názor. A když ho víme, je
pro nás rozhodování o to snazší.“
T.: Můžete uvést nějaký konkrétní příklad marné léčby a jejího řešení z poslední doby?
L2.: (pauza) „Konkrétního pacienta asi nepotřebujeme ne?“
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Lékař 3: pracoviště ARO, délka praxe do 10 let
T.: Co si myslíte, že znamená marná léčba / bezúčelná léčba / futile treatment?
L3.: „Marná léčba, tak jak ji chápu já, je léčba poskytovaná pacientovi, u kterého došlo
vlivem choroby, ať už jakékoliv, k orgánovému postižení, jež mu i přes veškerou péči
neumožní návrat do „běžného“ nebo pro něj akceptovatelného života“
T.: Jsou nějaké důvody proč marnou léčbu poskytovat a proč ji neposkytovat?
L3.: „Důvody, proč dále pokračovat v léčbě, která se jeví jako neúčelná, jsou spíše etickospolečenské: poskytnout příbuzným pacienta dostatek času se s nastalou situací vyrovnat.
A tytéž důvody platí i pro neposkytování marné léčby: z etického hlediska zbytečně
neprodlužovat

léčbu,

která

nevede

k

návratu

zdraví,

v

rozsahu

pacientem

akceptovatelném, a zároveň přistupuje i otázkám optimalizace a racionálního využití
financí v intenzivní medicíně. Jako taková by samozřejmě být poskytována neměla, i když
jsou okamžiky, kdy se tomu nelze vyhnout.“
T.: Jak u Vás probíhá proces rozhodování o změně léčby z marné na paliativní/základní?
L3.: „Pokud máme medicínsky opodstatněno, že pokračování v léčbě nezvrátí nepříznivý
průběh nemoci. Snáze se to ovšem řekne, než udělá. V praxi trvá často několik dní, než
dojde k definitivnímu rozhodnutí o omezení terapie. Samozřejmě bereme v úvahu názor
všech členů ošetřujícího personálu a přihlížíme i k postojům rodiny. Pokud si kdokoliv
z personálu myslí, že by se pacientovi měla dát ještě šance, i kdyby byl sám proti všem
ostatním, je v léčbě pokračováno.“
T.: Kdo se u vás účastní rozhodování o tom, zda se již jedná o léčbu marnou/bezúčelnou?
L3.: „První rozhodnutí je na ošetřujícím lékaři, poté návrh na omezení terapie u daného
pacienta projednáváme v rámci každodenní ranní či odpolední předávky.“
T.: Vadí vám rozhodovat o tom, zda již jde o léčbu marnou?
L3.: „Já osobně s tímto rozhodnutím větší problém nemám, protože správně zvolené
omezení terapie je obhajitelné jak morálně, tak i legálně.“
T.: Účastní se i ošetřující personál? Jak konkrétně? Pokud ne, chtěla/a byste, aby se názor
ošetřujícího personálu zohledňoval? Mohl/a byste říct nějaké důvody?
L3.: „Tato závažná rozhodnutí musí na našem pracovišti vždy projít shodou všech členů
ošetřovatelského personálu. Jak lékařů, tak sester.“
T.: Je váš lékařský tým při rozhodování, zda již jde o léčbu marnou, jednotný?
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L3.: „Jak kdy. Někdy má některý z nás pocit, že nepříznivý průběh nemoci je zvratitelný
a pacientův stav je potencionálně kurabilní.“
T.: Myslíte si, že existuje v ČR nějaký všeobecný společenský názor či postoj k tématu
marné léčby v intenzivní péči? Jestli ano jaký?
L3.: „Na odborné úrovni ano. Mezi laickou veřejností jsou ovšem všechny otázky spojené
se smrtí a umíráním stále tabu vytěsněné na okraj a tématy, o kterých se ve slušné
společnosti nemluví. Zajisté je v tomto směru velký prostor ke zlepšování informovanosti
a k navrácení umírání z nemocnic zpět do rodinného kruhu.“
T.: Účastní se procesu o rozhodování, zda již jde o léčbu marnou, pacient, pokud je to
možné, jeho rodina nebo blízcí? Je podle vás vůbec dobré, aby se takového rozhodnutí
účastnili?
L3.: „Ano a ano. Je důležité, aby byli příbuzní poučeni o dalším postupu a měli čas se
s tímto ztotožnit. Samozřejmě nenechávám toto rozhodnutí na nich, ale přebírám v tomto
výjimečném případě onu zatracovanou paternalistickou roli.“
T.: Můžete uvést nějaký konkrétní příklad marné léčby a jejího řešení z poslední doby?
L3.: „Bohužel trávím velkou část svého času stážemi v jiných zařízeních, takže nedokážu
na tuto otázku adekvátně odpovědět. A žádný takový případ ze vzdálenější minulosti mi
v paměti nevyvstává.“
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Lékař 4: pracoviště JIP, délka praxe nad 10 let
T.: Co si myslíte, že znamená marná/bezúčelná léčba / futile treatment?
L4.: „Futile treatment/medical futile je poskytování péče v situaci, kdy nemůžeme reálně
očekávat přínos dané léčby pro pacienta.“
T.: Jak vnímáte marnou léčbu v intenzivní péči? Myslíte si, že se marná léčba v intenzivní
péči poskytuje?
L4.: „Poskytuje se proto, že se včas/pravidelně neprovádí zhodnocení perspektivy
pacienta a léčebných možností. A možná i proto, že pojem marné léčby a jejích etických
souvislostí není samozřejmou součástí rozhodování – nepřednáší se to ve škole, nemluví se
o tom, nemyslí se na to.“
„Poskytovat by se podle mého soudu neměla, protože držíme-li se principu, že medicína v
prvé řadě nemá škodit „primum non nocere“, můžeme podávat léčbu jen tehdy, když
můžeme za riziko a nepohodlí, bolest atd. s léčbou často spojené nabídnout reálnou
protihodnotu ve smyslu zlepšení zdravotního stavu. Přesto někdy takovou léčbu vědomě
poskytujeme. Není to s cílem „marně léčit“, je to spíš obraz vyčkávání ve chvíli nejistoty,
kdy si myslíme, že stav je beznadějný, ale vyčkáváme, kdy se situace se zdravotním stavem
vyvine tak, abychom byli oprávněni se jednoznačně vyjádřit k prognóze. Nebo tiše
doufáme v zázrak, který ale bohužel v situacích jako je tato nepřicházívá.“
T.: Můžete uvést nějaké důvody, proč poskytovat, nebo naopak neposkytovat léčbu, která
se již jeví jako marná/bezúčelná?
L4.: „Konkrétním právním důvodem, proč ji neposkytovat, je podle mého soudu přesně to,
že léčbou můžeme ovlivňovat pouze ovlivnitelné situace, jinak pacienta obtěžujeme
a zatěžujeme léčbou, jejími vedlejšími, nepříznivými důsledky, nepohodlím, bolestí
a nemůžeme mu poctivě říct, že za to nabízíme nějakou protihodnotu.
Další věcí jsou i zdroje, které jsou omezené, a pokud je věnujeme na léčbu, o níž víme,
že neznamená nic než prodlužování života, nemůžeme je věnovat jinam, kde mohou
někomu jinému zdravotní stav zlepšit.“
T.: Jak lze rozpoznat, že poskytovaná léčba je již marná? Jak v praxi intenzivní péče
rozpoznáváte, zda již jde o léčbu marnou?
L4.: „Základní diagnóza, celkový stav, vývoj stonání aktuálně i v dlouhodobější
perspektivě.“
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T.: Co vy osobně z tohoto považujete za důležité? Co pro vás naopak nemá takový význam
při posuzování marné léčby?
L4.: „Všechno, rozhodování tohoto druhu vyžaduje pečlivě zvážit všechny skutečnosti.“
T.: Můžeme marné léčbě v intenzivní péči předejít?
L4.: „Můžeme předejít tomu, aby netrvala příliš dlouho. Asi se nedá říct, že mezi účelnou
léčbou a marnou je ostrý předěl. Respektive ostrý předěl je jedině v tom smyslu, že
klinický stav nás vede k myšlence, že je něco špatně, a skutečně, když uděláme CT mozku
(například), vidíme, že patologie je toho druhu, že nedovoluje doufat v uzdravení.“
T.: Jak u Vás probíhá proces rozhodování o změně léčby z marné na paliativní/základní?
L4.: „Porada lékařů oddělení, diskuse.“
T.: Kdo se u vás účastní rozhodování o tom, zda se již jedná o léčbu marnou/bezúčelnou?
Vy sám/a se účastníte rozhodování o tom, zda jde již o léčbu marnou?
L4.: „Účastní se všichni lékaři, kteří se toho času podílejí na práci o pacienty, ošetřující
lékař zprostředkovává informace od sester u lůžka.“
T.: Vadí vám rozhodovat o tom, zda již jde o léčbu marnou? Uvedl/a byste nějaké důvody,
pocity, překážky, pro které vám vadí rozhodovat o tom, zda jde o marnou léčbu?
L4.: „Vadí a nevadí – není to příjemné rozhodování, protože člověk je stále poměrně dost v
zajetí toho, čemu se říká „vítězná medicína“, a jsme školeni a motivováni k tomu lidi
uzdravovat, vyléčit. Je samozřejmé, že všechno má své limity, a když už není možné
pacienta uzdravit, aby se mu dařilo lépe, je třeba být připraven a nechat ho jít. Se vším
možným pohodlím, samozřejmě.“
T.: Účastní se i ošetřující personál? Jak konkrétně?
L4.: „Sestry mají k pacientům blíž v tom smyslu, že s nimi tráví víc času a bezprostředněji
vidí třeba jejich dyskomfort, omezení atd. A říká se (ústní sdělení na odborných akcích),
že sestry mívají na prognózu pacientů realističtější náhled, nedělají si marné iluze. Jestli
je to dáno tím, že jsou blíž a vidí vývoj zdravotního stavu přímo na pacientovi, lékař ho
mívá víc skrytý za výsledky vyšetření, zobrazovacích technik.“
T.: Je váš lékařský tým při rozhodování, zda již jde o léčbu marnou, jednotný?
L4.: „Obvykle býváme jednotní, resp. pokud se rozcházíme, snažíme se dojít ke konsenzu
ve smyslu, dobrá, tedy počkáme ještě na výsledek XY, zopakujeme vyšetření XY.“
T.: Uvedl/a byste, nějaké důvody proč jednotní nejste?
L4.: „Osobní postoje, světový názor.“
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T.: Myslíte si, že existuje v ČR nějaký všeobecný společenský názor či postoj k tématu
marné léčby v intenzivní péči? Jestli ano, jaký?
L4.: „Neexistuje. Celá široká kapitola související s aspekty medicíny jako paliativní léčba,
neprodlužování života (nejen v intenzivní péči), respektování názoru pacienta zejména
u chronických onemocnění a vedení léčby v souladu s jeho přáními, ta se u nás dle mého
soudu zjednodušuje na mediálně atraktivní hovory o euthanasii. Respektive tato
kapitola se z toho vytrhuje a přes hluk, který způsobí, se už na další, méně nápadné
a složitější problémy se nedostane.“
T.: Účastní se procesu o rozhodování, zda již jde o léčbu marnou, pacient, pokud je to
možné, jeho rodina nebo blízcí?
L4.: „Hovoříme s nimi během návštěv v nemocnici, informujeme o stavu pacienta včetně
toho, že se vyvíjí nepříznivým směrem a včetně toho, že se dostává do fáze, kdy už situaci
nedokážeme prostředky medicíny nijak zlepšit ani ovlivnit, a proto už vynaložíme další úsilí
jen na to, abychom poskytli komfort, a nebudeme bránit, pokud další vývoj nemoci způsobí
smrt.“
T.: Můžete uvést nějaký konkrétní příklad marné léčby a jejího řešení z poslední doby?
L4.: (pauza) „Pacient přijatý pro rozsáhlé krvácení do mozku, přijat, zajištěn na ARO,
provedeno CT, neurologické konzilium, konzultován s neurochirurgií, neindikován
k operačnímu výkonu, konzervativní opatření k ovlivnění edému mozku, stav ale
progreduje, omezujeme se na sedaci (vzhledem k bezvědomí nadbytečná, ale s ohledem
na imperativ pohodlí ji indikujeme) a následně neřešíme oběhové komplikace, které
vedou ke smrti.“
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8.2.

Doslovná transkripce rozhovorů se zdravotními sestrami na

JIP/ARO
Sestra 1: pracoviště ARO, délka praxe nad 10 let
T.: Co si myslíte, že znamená marná/bezúčelná léčba / futile treatment?
S1.: „Já si pod marnou léčbou představím asi, že to nemá žádný východisko, že to nemá
nějakou vizi, něco do budoucna pro ty lidi. Aby měli nějakou kvalitu toho života.“
T.: Co pro vás znamená marná léčba v intenzivní péči?
S1.: „No jako u nás třeba pacienti po velkých operačních výkonech. Jenže to nerozhodují
sestry, to rozhodují lékaři a my jako sestry, vidouc nějak diagnózu nebo víme, že to
nikam nepostupuje, tak my to zaprvé jako sestry neovlivníme. Takový to dlouhý trápení
a čekání na nějakou léčbu, nebo nepokračovat v té terapii nebo jak sou ty DNR,
nerozšiřovaná to se s tímhle setkáváme, ale mám pocit, že to je jakoby pozdě, že to není
včasný. Že dlouho čeká, než se tady ta léčba paliativní nastolí. Je to teda složitý, jde tady
o život, že jo no, ale musíme taky koukat na tu kvalitu života.“
T.: Proč se marná léčba poskytuje?
S1.: „To je všechno takový, no jako misky vah. Je to spojený s eutanazií a všechno se vším.
A prostě život je jenom jeden a nejde to vrátit, a aby si tady někdo hrál na Boha, to je
prostě hrozně složitý. A asi ta marná léčba vždycky bude. Prostě není to jednoduchý.
Takhle bych to řekla. Já si myslím, že dřív to bylo jednodušší, protože lidi byli víc
nábožensky založený, dneska už i jak jsou větší vědecký poznatky, tak máme možnost víc
zachraňovat. Dneska můžeme hodně věcí nahradit, my můžeme nahradit srdce, my
můžeme nahradit skoro plíce, játra, ledviny i na dlouhou dobu. Dříve tyhle možnosti
nebyly. A prostě se o tom ani neuvažovalo. Aby byla nějaká marná léčba.“
T.: Jsou nějaké konkrétní důvody, proč marnou léčbu poskytujeme?
S1.: „S právem jsme se tady ještě nějak nesžili. Už se to sice stalo, že jsme museli řešit
nějaký právní postih, ale myslím, že toho se zas tak nebojíme. Myslím, že to hlavní, co nás
k marné léčbě nutí, je ta morálka a etika.“
T.: A ekonomické aspekty na marnou léčbu mají vliv?
S1.: „Myslím si, že někde jinde možná jo. Ale tady u nás bohudík zatím ne. A já jsem tomu
tedy ráda. Protože až to přijde a budeme počítat každou korunu a rozlišovat komu co,
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tak to mi bude běhat mráz po zádech. Ale jinde finance na poskytování marné léčby
určitě vliv mají.“
T.: Jinde myslíte jiná pracoviště nebo jiné země?
S1.: „Jiná pracoviště. Co slyším odjinud, tak o peníze jde hodně.“
T.: Nemá poskytování marné léčby tedy i nějaký pozitivní smysl?
S1.: „Samozřejmě, že se dozvíme víc o člověku, že jo. Vždyť jako známe spoustu případů,
že lidi z kómatu se po osmi letech proberou. Jako jsou takové případy. Nebo u lidí,
u kterých se diagnostikuje apalický syndrom, tak oni se do určité míry proberou a mají
ještě docela kvalitní život. To je právě to, jak sem říkala, že jsou ty misky vah takové.
Protože ty nevíš, že by se to mohlo povést. Někdo může žít s kouskem střeva a někdo
s tím kouskem střeva prostě nemůže. To je všechno hrozně relativní a složitý.“
T.: Myslíte si, že se dá v intenzivní péči marná léčba rozpoznat?
S1.: „Tak každý může mít svou vlastní zkušenost. Jako praxe, léta praxe. Ale na druhou
stranu vždycky tě lidi můžou překvapit. Jak na léčbu budou reagovat. Asi tak nějak ukáže
čas. Čím déle to trvá, tím víc lidí začne uvažovat nad tím, že je to marná léčba. A vždycky
to musí určit víc lidí. Změnu kategorizace nemůže určit jeden lékař, musí se vyjádřit
i kolegové a konziliáři. Já ti řeknu, že někdy se mi to zdá už marná léčba, ale spíš jako
praxí, nebo že jsem s těmi lidmi jako déle, nebo častěji než lékaři. My 70 % pracovní
doby jsme s pacientem. A my jako sestry to asi cítíme jinak než doktoři.“
T.: Co vy osobně považujete za důležité při určování, zda jde o léčbu marnou?
S1.: „Já teda nevím, jestli se k tomu jako sestra můžu nějak speciálně vyjadřovat. To
souvisí

všechno se

vším.

My bychom se měly jako

sestry

starat

o

to

ošetřování, o ošetřovatelství a lékaři zase o tu léčbu. Pro nás je to možná těžší, protože
myslíme na to i psychicky, třeba jakou by měl a má kvalitu života. Jsem u toho, když trpí
a tak. No je to složitý.“
T.: Myslíte si, že jde marné léčbě předejít?
S1.: (pauza) „Já si myslím, že to nejde. Jako fakt je to těžký si hrát na Boha a prostě to
sakum prdum zabalit.“
T.: A jak je to v situacích, kdy pacient již je na paliativní léčbě a pak se zlepší, přejde se na
léčbu plnou a pak zase dostane infekci a znovu se zlepší a znovu infekci a tak pořád
dokola?
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S1.: „No já si myslím, že by měl pořád dostávat šanci. Je to život. Ten už nejde vrátit
a zdraví nejde vrátit a život taky ne. A myslím si, že v životě se dávají šance i v mnohem
méně důležitých věcech. A v tomhle by taky šance druhá měla být.“
T.: Jak u Vás probíhá proces při rozhodování, zda jde o marnou léčbu?
S1.: „Rozhodují to lékaři. Všichni přítomní musí souhlasit a pak to vedoucí lékař
rozhodne.“
T.: Účastníte se vy jako ošetřující personál?
S1.: „My jako sestry o těch lékařských věcech nerozhodujeme. Ani u toho nejsme. Jako
ty se k tomu musíš nějak postavit, i když se ti to třeba nelíbí. To už je jiná věc. To už s tím
vůbec nesouvisí.“
T.: Kdybyste měla možnost se rozhodování účastnit, chtěla byste?
S1.: „Ne. Kdyby nás bylo třeba deset, tak jo. Sem ochotna se vyjádřit, ale nechtěla bych
mít nějaký hlas. Klidně bych byla třeba ten, kdo řekne, že ne. Ale nechtěla bych
rozhodovat o tom, zda se terapie omezí nebo ne. I třeba u nás o službách nebo o víkendu si
doktoři volají svým nadřízeným, jestli pacienta omezit v terapii, nebo čekat. A konzultují
s nimi. Nebo už předem jsou domluveni, co se bude dít, když ...“
T.: A myslíte si, že by se ošetřující personál měl rozhodování účastnit?
S1.: „Sestra normálně má informovat lékaře o tom, jestli má nějaký projevy, jak se mění
pacientův stav a řekne co si o tom myslí a jaký má názor. To už je o komunikaci s tím
lékařem.“
T.: Měl by být ten názor zohledněn?
S1.: „To si asi nemyslím. My to v kompetencích nemáme. A já tedy nejsem od toho, abych
určovala, jestli někdo zemře, nebo ne. A ani od toho nechci být.“
T.: Komunikujete v takových situacích s rodinou? Konkrétně o změně kategorizace léčby?
S1.: „Jo, s rodinou se určitě hovoří. Ale lékaři. Já jako sestra se informuji o tom, jestli to
vědí, a podle toho s rodinou komunikuji. Nějaký speciální hovory o tom s rodinou nedělám,
oni jsou informovaní od lékaře. Ani nevím, co bych jim o marné léčbě … no … ne. Ani mi
to nepřijde vhodné. Já se s rodinou bavím u pacienta i lůžka, jak se chovat. Jak
komunikovat s pacientem. Co můžou a nemůžou. Jak na něj mluvit a dotýkat se ho a ta
domluvit se jak na návštěvy, ale to je asi tak všechno. O léčbě informuje lékař.“
T.: Vzpomínáte si na nějaký příklad marné léčby z poslední doby?
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(pauza) „Tak třeba nedávno tu byla paní s karcinomem a zachraňovali jsme ji
a resuscitovali. Po resekci jater pro karcinom. A pak byla přeložená na hepatologii na JIP
a tam se zhoršila. A svezli jsme ji sem a resuscitovali, pak jsme jí ještě nějakou dobu
asi čtyři hodiny dolévali tranfuzema a na vysokých norech a ještě bolusově. Bylo to strašný
a pak teprve se ukončila. No, ale já tomu, jako samozřejmě že se poskytuje marná
léčba, ale musíme jim dát šanci no… Několik lidí se pak tady k tomu vyjadřovalo, že to už
od začátku je zbytečný. Že měla mít DNR už na hepatologii a nemuselo to takhle skončit
no.“

57

Sestra 2: pracoviště JIP, délka praxe nad 10 let
T.: Co si myslíte, že marná léčba znamená?
S2.: „Marná léčba, to je taková léčba, u které nevíme žádný konec. Jako jak to dopadne
nebo jak to bude postupovat a tak. Pacient se léčí a přitom víme, že je to zbytečný, že už se
mu nijak nepomůže, ale že se to přesto prostě léčí dál.“
T.: Jak vnímáte marnou léčbu v intenzivní péči? Poskytuje se marná léčba v intenzivní
péči?
S2.: „Já si myslím, že v intenzivní péči marná léčba je. Protože jako intenzivní péče
neznamená, že je intenzivní dva dny. Je intenzivní třeba tři měsíce.“
T.: Proč se marná léčba v intenzivní péči poskytuje?
S2.: „Protože to je jako, z lidské stránky. Že když se to sice nevede, nebo nepovede, tak
se stejně snažíme udělat pro toho člověka maximum. Je to nehumánní“
T.: Jaké důvody nás k marné léčbě nutí?
S2.: „Tak určitě jsou nějaký i právní záležitosti ale to se týká hlavně doktorů. A taky oni
měli přísahu. Přísahali, že budou léčit.“
T.: Myslíte si, že se dá v praxi marná léčba rozpoznat? Jestli ano, jak?
S2.: „No tak asi se to nějakým způsobem rozpoznat dá. Ale není to tak na sestře, jako na
lékaři. Jak se k tomu lékaři postaví. Když už třeba několik dní je více méně ten stav
stejný, nejde dopředu ani dozadu a vlastně se spíš i horší. Takže v tu chvíli to právě
vypadá, že je léčba zbytečná.“
T.: Co vy osobně považujete za důležité při určování, zda jde o léčbu marnou? Co pro vás
naopak nemá takový význam při posuzování marné léčby?
S2.: „Tak určitě by neměly hrát roli finance. Když je člověk mladý, tak by se mu mělo
pomoct, co nejvíc, a když je člověk starší tak (…) I když co je starší. Dneska jde všechno
dopředu a stáří není nad 75, ale nad 85. A někdo žije do sta. To je těžký, no. Ale určitě
svou roli hrají přidružený choroby. Komorbidita pacienta. Když je člověk úplně zdráv
a starý, proč mu nepomoct, že jo. Když ho skolí něco náhle a když s tím jde něco udělat.“
T.: Můžeme marné léčbě v intenzivní péči předejít? Proč myslíte, že ne? Jestliže ano, jak jí
předcházíte?
S2.: „To si myslím, že nejde. Že by se měla dát šance každému. Každý má dostat šanci i na
marnou léčbu. Hodně záleží na té délce léčby. Když už začne marná léčba, jak se postupuje
pak. A hlavně jak dlouho a jaká je její hloubka.“
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T.: Kdo se u vás účastní rozhodování o tom, zda se již jedná o léčbu marnou/bezúčelnou?
S2.: „Lékaři, naši lékaři. A pak možná nějací konziliáři, jako chirurg, neurolog. Když to není
po naší odborné stránce hodnotitelné. A většinou je to v kompetenci našich lékařů.“
T.: Účastníte se vy nebo vaše kolegyně takového rozhodovacího procesu?
S2.: „My ani kolegyně se toho neúčastníme. Vůbec. Ani jinde se to nedělalo.“
T.: Měly by se účastnit?
S2.: „No tak asi by se vyjádřit měly, protože jsou s tím pacientem podstatně delší dobu.
A nejde jenom o medikaci, jde o celkovou spolupráci. A rozhodování by měla být asi
týmová spolupráce. A sestry by to měly nějakým způsobem zhodnotit. Ale u nás se to
rozhodně nedělá ani jinde si nemyslím. Ne. Ani si nemyslím, že to tak v praxi funguje.“
T.: A mělo by to tak fungovat?
S2.: „Asi by to tak fungovat mělo, ale zas na druhou stranu jsou sestry ušetřený nějakých
takových rozhodnutí. Myslím, že sestra je vyčerpaná sama svou prací a ještě kdyby se
měla vyjadřovat k těmhle věcem, tak by byla už hodně přetěžovaná. Psychicky.“
T.: Stalo se Vám, že jste byl/a prvním iniciátorem toho, že jde o marnou léčbu?
S2.: Tak to se děje dost často, že si řeknu, už to nemá cenu. Co tu ještě vymýšlí a ještě
týdny se léčí. Doslova tu někoho suší na ventilátoru, nemá ruce, nemá skoro nohy
a osekaný všechno, tak to si myslím, že už je trápení. Jako sestra asi může posunout
debatu dál, ale stejně je to na rozhodnutí toho lékaře.“
T.: Hovoříte o marné léčbě u konkrétních pacientů s lékařem u vizity nebo mimo ni?
Pokud ano, jak rozhovor vnímáte?
S2.: „Je to asi sestra od sestry a lékař od lékaře. Myslím si, že na mém pracovišti si
konkrétně v téhle věci jdou lékaři za svým a po svém. Že jsme tu dvě rozdílné skupiny,
sestry a lékaři.“
T.: Myslíte si, že váš názor je zohledněn?
S2.: „Ne.“
T.: Chtěla byste, aby byl zohledněn?
S2.: „Ne ... Ne!“
T.: Účastní se procesu o rozhodování, zda již jde o léčbu marnou, pacient, pokud je to
možné, jeho rodina nebo blízcí? Je podle vás vůbec dobré, aby se takového rozhodnutí
účastnili?
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S2.: „Určitě by k tomu rodina měla co říct, ale hrozně se to odvíjí pracoviště od pracoviště.
Rodina je asi všude informována průběžně o stavu, ale že by byla přímo součástí
rozhodování o omezení terapie, to si nejsem jistá a myslím si, že se to neděje. Myslím si, že
by se s rodinou o téhle konkrétní věci mluvit mělo. Podívejte se, stav se nelepší, je třeba se
nějak rozhodnout. Dávám vám na výběr a teď nějaký možnosti, a co si myslíte, že je lepší.
Je to asi drastický i pro tu rodinu a blízký, ale myslím si, že by se jim to mělo říkat.
V mém případě, já jako sestra o tom s rodinou moc mluvit nechci. A hlavně zdravotnický
personál ani k tomu nemá kompetence.“
T.: Jak u Vás probíhá proces při rozhodování o změně léčby z marné na
paliativní/základní?
S2.: „Probíhá u předávky několikrát za den, potom se předává noční službě a pak dojde
asi k nějakému řešení třeba na tom lékařském pokoji. Že si sednou po tom, když mají
takovou tu velkou předávku, a tam se o tom pobaví dál a vznesou nějaký názory a podle
toho se pak přistupuje asi k tomu procesu – k omezení. Asi podle většiny. Ale jako nevím,
nevím, nikdy jsem u toho nebyla. U nás je to tak, že někdo přijde a řekne, tak pacient jde
na bazální terapii. Do dokumentace se to vůbec nijak nezanáší. Jen DNR to se tam píše,
ale jinak nic. A do lékařské vizity se napíše třeba nerozšiřovaná terapie nebo tak.“
T.: Vzpomínáte si na nějaký příklad marné léčby z poslední doby?
S2.: „Tady už jich bylo tolik. Třeba nedávno, pacient už měl vlastně potvrzený apalický
syndrom, byl na ventilátoru, ale jinak všechno v normě. A pak se přeložil někam na
OCHRIP. A to se vleklo strašně dlouho, to vím, že pán byl přijatý z kardiologie a tam už
ležel nějakou dobu. U nás ležel několik týdnů, jestli nezemřel, tak se v tom dodnes někde
pokračuje. Ono někdy i takový případy, kdy pacient na intenzivním lůžku leží týdny, pořád
dokola a dokola dostává infekce, je na vysoké podpoře oběhové i ventilační a pořád chodí
na nějaké revize na sál, tak to by se mělo utnout. Nemělo by se pokračovat jen proto, aby
to uspokojilo personál, a říkat si, že když jsme na Aru, tak že ho vyléčíme, na sále ho
otevřou, kouknou, řeknou si no tak to je na prd, no ale byl tady tak dobrý a jede se
dokolečka. Tak to si myslím, že by se mělo utnout dřív. A ne aby pacient na sál jezdil
jako exemplář.“
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Sestra 3: pracoviště ARO, délka praxe do 10 let
T.: Co si myslíte, že znamená marná léčba / bezúčelná léčba / futile treatment?
S3.: „Marná léčba. Léčba u pacientů nebo u lidí u kterých je jasný, že nemá cenu.
Například, s velkým nádorem s velkým karcinomem, nebo u kterých víš, že nedojdou do
plného zdraví. Ale dostat někoho z JIP nebo z ARO abys ho odložila do léčebny
dlouhodobě nemocných, tak to asi nemá cenu. Co asi není cílem.“
T.: Jde také o utrpení konkrétního pacienta.
S3.: „Je to právě asi strašně individuální. Je to o tom, jak ten dotyčný přistupuje k životu.
Že pro někoho na té LDN je to dobré, on je tam raději, než kdyby byl doma sám
a opuštěný. Pokud nemá rodinu. A někdo si to vůbec nedovede představit.“
T.: Jak vnímáte marnou léčbu v intenzivní péči? Myslíte si, že se marná léčba v intenzivní
péči poskytuje?
S3.: „Určitě jsou v intenzivní péči stavy, kdy je jasné, že jde o marnou léčbu. Že je to
zbytečný. A většinou to i špatně dopadne. Marná léčba se u nás určitě poskytuje.“
T.: Proč se poskytuje?
S3.: „Buďto se neví, že ta osoba je na tom tak špatně. Někdo někam volá, že se někdo
zastavil nebo že se někdo zhoršuje, a lékař nedostane úplné a jasné informace, že tam
pacient je vážně nemocný a že resuscitační péče nemá smysl, a pak se pro nedostatek
informací poskytuje. A pak si myslím, že se zdravotnictví tak chrání vůči různým žalobám
a nařčením a rodina s tím není moc srozuměná. Tak to je další asi důvod. Pak si
myslím, že spousta lékařů nejsou tak třeba tak silné osobnosti nebo nechtějí na sebe
brát tolik zodpovědnosti. Že budou ti, co léčbu ukončí nebo ji nenasadí nebo ji ukončí.
Prostě si to nechtějí vzít z osobního hlediska na triko. Protože jsou situace, kdy si to musí
sám osobně rozhodnout jeden lékař, o víkendech o nočních, můžou si asi zavolat někam
na příslužbu nebo se s někým po telefonu poradit, ale on v tu chvíli pacienta nevidí. Tak
aby udrželi život do doby, než se sejde nějaké kolegium lékařů a rozhodnou, poskytuje se
marná léčba.“
T.: Jak v praxi intenzivní péče rozpoznáváte, zda jde o marnou léčbu? Lze to nějakým
způsobem určit?
S3.: „Je to podle mě hrozně individuální. A je to určitě nějaký rozsáhlý metastazující
karcinom. Druhá věc jsou pacienti naprosto septičtí a neustále jezdí na revize na
výplachy na sál, nezabírají žádné ATB, žádné léky, začnou mu selhávat ledviny, pak
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i játra. Nebo je tam už i poškození mozku. Tak to už si pak myslím, že nemá cenu. Ale musí
to být nějakým způsobem doloženo, vyšetřeno a tím se zase marná léčba prodlužuje.
A pak si myslím, že je to i věk. Jasně že je to individuální, ale musíme přihlížet i ke
komorbiditám většinou starého člověka. A pak by se taky mělo dát na přání toho
člověka, ale to je na intenzivním lůžku problém. Jak to ti doktoři mají poznat? A rodiny se
ptát, to je také problém, protože lidé jsou, jací jsou, že. A spoustě lidem také nezáleží na
člověku, ale na dědictví. A pak se ptej příbuzných no … Je to těžký.“
T.: Myslíte si, že jde v praxi marné léčbě předejít?
S3.: „No, v některých případech si myslím, že ano, ale ne ve všech. Protože prostě ty
informace se nedostávají včas k těm, kteří o tom rozhodují. A někdy je ten stav tak
akutní, že teď se to musí udělat hned, teď se to musí podat, teď se to musí rozjet a neví
se, že je pacient například onkologický nebo jinak vážně nemocný. Jsou prostě situace,
kdy se k lékařům takovéhle informace nedostanou a už se léčba rozjede. Tak zas je
problém ji hned zastavovat, takže se řekne, že ještě ne, taky se ten stav většinou zlepší
na chvíli, ale v tom okamžiku ukončovat to je těžký. Takže se čeká, než to dojede, nebo tři
dny než skončí eliminační léčba a tak. Ale když to víme, že je pacient s metastázami, nebo
je hodně kachektický, očividně už umírá, tak pak rozjet intenzivní léčbu je špatně.
A zase udělat nějaká kritéria, jako že od 95 se nebude resuscitovat nebo že od nějakých
hodnot se nebude nasazovat léčba, tak to taky nejde, protože je to hrozně individuální.
Problém by byl asi ten, kdo by to vytvořil, a musel by to taky někdo odsouhlasit a muselo
by to být v zákoně a tak.“
T.: Jak u Vás probíhá proces při rozhodování o změně léčby z marné na
paliativní/základní?
S3.: „Probíhá to tak, že minimálně dva lékaři atestovaní se museli shodnout na tom, že
už jde o marnou léčbu. My jsme teď prošli trošku změnou. Dříve to, že jsme měli
kategorizaci pacientů – withhold – to bylo nerozšiřování, ale v nastavené terapii se
pokračovalo a withdraw – jenom základní bazální péče, a k tomu bylo postavený DNR,
ale to mohl mít i pacient, který měl plnou terapii. Pak nějak přišlo právní oddělení, že
tohle by mohlo být od právníků napadnutelné, a děje se to takto: takže se celá
kategorizace zrušila – zůstalo jen DNR a převedlo se to jenom na paliativní péči. A ještě
u té paliativní péče se nepíše to, co se nebude dělat, ale co se bude dělat do určité
hranice – kolik mg NOR/Kg, kolik frakce kyslíku, dávky ATB také mají svojí hranici atd.,
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přímo to máme napsaný v dokumentaci. Je na to zvláštní formulář. A také tam je
napsaný, že se bude poskytovat veškerá ošetřovatelská péče.
A samotný ten proces. Nejprve se vytiskne tenhle papír, ten musí podepsat dva atestovaní
lékaři a tohle rozhodnutí se hodnotí každý den a každý den to je přehodnocováno.
A ještě se o tom mluví s rodinou. Musí s tím být srozuměná rodina a nesmí vyslovit jasný
nesouhlas. Byly i stavy, kdy se stejně terapie omezila, ale to je výjimečný. Ale stává se
i to, že se stav pacienta zlepší a přejde se znalci na plnou terapii.“
T.: A stanovisko rodiny máte přímo napsané na tomhle papíře?
S3.: „Ne, ale je to napsáno ještě zvlášť.“
T.: Rodina nebo blízcí jsou vzati do procesu rozhodování, nebo jsou postaveni před
rozhodnutí a lékař se jich ptá, zda s tím souhlasí?
Terapie se omezí až po pohovoru s rodinou, před tím nikoli. Jakože se jim řekne, ten stav
se zhoršuje, už nemáme co poskytnout, máme ty a ty možnosti – pokračovat dál, omezit,
ukončit a opakovaně se to musí té rodině vysvětlovat. Pohovory se dějí pokud možno v co
nejširším rodinném kruhu. Takže třeba všichni bratři nebo všichni sourozenci a tak.
Někdy se musí čekat třeba tři dny, než se všichni sejdou. Chce se, aby u toho byli všichni
v tu chvíli, ne že se to jednomu řekne v pondělí, druhému jiný lékař a jinak v úterý a tak.“
T.: Kde takový pohovor probíhá?
S3.: „Většinou je to na lékařském pokoji. U pacienta ne.“
T.: Je setra přítomná u takového pohovoru?
S3.: „Někdy ano, většinou tam sestry je, někdy ne. A jsou tam alespoň dva lékaři. Ale
někdy se také stane, že je tam jen jeden. ARO – znáte to.“
T.: Takže se sestra u Vás účastní procesu o rozhodování, zda jde o marnou léčbu?
S3.: „Tak snaží se lékaři nás brát. Jsme vzati k tomu pohovoru s rodinou, ale k tomu, kde
se lékaři rozhodují sami, to ne. My můžeme říct, když donesou ten papír o omezení, že
s tím nesouhlasíme, moc se to nestává, ale když jo, si stejně myslím, že by se na nás
nebral žádný ohled. Jsme pouze u toho pohovoru, ale někdy si nás tam lékař taky
nevezme. A to si myslím, že je to špatně. Protože já jako sestra nejsem, nemám
kompetence k tomu, abych někomu něco sdělovala. Každý lékař neumí tak mluvit,
někdo si na rodinu dá pět minut, někdo půl hodinky a ti příbuzní to často všechno
nepoberou a pak se ptají mě jako sestry. A já nevím, co jim lékař řekl. A pak to vypadá
strašně spatně. A stávají se strašný rozpory. Já jim chci říct třeba stejnou věc. Ale řeknu
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to jinak než lékař a to je pak hrozně trapný a jdou z toho nepříjemný situace. Zvlášť když
jde o konec života jejich blízkého. Nebo měl lékař pohovor s rodinou a pak ji pustil k nám
a za pacientem, ale už nám nepředal informaci, že se dohodli na paliativní léčbě, a ten
papír donesl až třeba večer, až když měl čas ho vytisknout.“
T.: Stalo se Vám, že jste byl/a prvním iniciátorem toho, že jde o marnou léčbu?
S3.: „Tak určitě si to s holkama říkáme v kolektivu nebo tak, už daleko dříve, než se
rozhodnou lékaři.
T.: A nebylo tohle třeba brané jako první článek toho procesu? Že by z toho začala nějaká
diskuze?
S3.: „Ne. To asi ne.“
T.: A s lékařem u vizity o tom nemluvíte?
S3.: „Mně to přijde tak. Sestra to ví, lékař to ví, oba na sebe koukají a nikdo nic neřekne
ani se neděje. Není to zvykem, aby sestra chodila a říkala lékaři, že je to zbytečný. U vizity
si to někdy vzájemně řekneme, ale většinou se z toho nic neděje.“
T.: Myslíte si, že by měla být sestra součástí rozhodování, zda jde o léčbu marnou?
S3.: Ano, myslím, že ano. Zaprvé sestra je ve službě 12 hodin a s tím pacientem je, když
se nic neděje, okolo nějaký příjem, KPR nebo tak, 10 hodin. A když mám tři služby za
sebou, tak už dokážu zhodnotit, jak se pacient vyvíjí, možná lépe jak lékaři, kteří se
střídají. U nás to je dokonce tak, že když si přijmu pacienta, tak po dobu hospitalizace je to
můj pacient a já se o něj starám. Pokud je to provozně možný. Určitě má význam, aby
byla sestra tohohle součástí.“
T.: Chtěla byste být součástí?
S3.: „Určitě bych chtěla mít možnost říct svůj názor. A hlavě bych chtěla být u toho
pohovoru s rodinou. U toho procesu taky, hlavně pokud si myslím, že mám odlišný
názor.“
T.: Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?
S3.: „Měli jsme jednoho pacienta a u něj byl ten papír o omezení vypsaný a zrušený asi
třikrát. Pořád dokola. A to byla opravdu výjimka, ale ten pacient od nás odešel po svých.
A nakonec pak, když jsme se ho ptali, když odcházel, tak říkal, že se prostě rozhodl, že to
nevzdá. Protože za ním každý den chodila manželka a protože ona se taky rozhodla, že to
nevzdá. A s ní to bylo konzultovaný a s lékařem a lékaři jí opakovaně říkali, že nemáme co
nabídnout, že léčba nezabírá, shunt špatný, neměli jsme už kam píchnout dialyzační
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kanylu, V.A.C. systém, obrovská rána která se nehojila, ale ona řekla, že to nevzdá. A ten
její manžel řekl, on sám, asi nějak v těch chvílích, kdy byl při smyslu, a bylo jich málo, on
byl v sepsi s tracheotomií, teď pořád na sále takže přispaný a probuzený, přispaný,
probuzený, takže vnímal, nevnímal, vnímal, nevnímal. (pauza) A v některé té chvilce se
řekl, že to taky nevzdá. Takže je to fakt individuální.“
T.: Co mu bylo?
S3.: „Byl to pán na CAPD a dostal silnou peritonitidu, která skončila až takovým stavem.“
T.: A nějaký příklad, kdy se o marnou léčbu jednalo?
S3.: „My máme tzv. MEDCALL, kdy když se pacient někde po areálu zhorší nebo se něco
děje, tak tam jde lékař od nás jako anesteziolog a řešíme to. Takže sestra někde na interně
upozornila lékaře, že se pacient zhoršil, on zavolal k nám a šel tam náš anesteziolog – šel
tam poprvé – jo no tak, něco tam šachoval, něco jim poradil a odešel. Další den, nebo
ještě ten den – zas telefon, že se na interně někdo zhoršil – jo jo něco tam zas pořešil, nebo
řekl, že už nic dělat nebude, každopádně jsme si ho nepřijali. Tak oni tam zase toho
pacienta nějak sušili. A za další dva, tři dny další telefon, pacient se horší a najednou
prostě najednou hurá akce – honem teď všechno dovést nachystat – k dialýze, HD
kanyla, centrála, intubovat, swanganc., honem. A teď situace jo, ten pacient má už
dvojlinku na NOR do toho se mu musí dávat ADR, už je jasný, že nepřežije, a vedle
u toho rozjíždíš kolečka – to nemá cenu, to nemá význam. Nebo u pacientů, kteří mají
špatný srdce – je to jasný očividně – z ECHA a my napichujeme plicnici, nebo PICCO –
a to je přece jasný – jsou to lidí staří dovežení z LDN, težcí kardiaci a už to mají
diagnostikované – jasné je, že z té LDN musí zavolat – záchranka pacienta doveze – my
mu musíme poskytnout nějakou péči, ale tohle? Plicnice a hemodynam, měření?
K čemu? Je to trapný, takový invaze, zbytečně to pacienta zatěžuje. Tak já to změřím,
zapíšu do hodnot, je to strašný, ale nikdo si toho ve finále nevšimne, nebo s tím nikdo
nic nedělá. Protože to vlastně už všechno víme. A čeká se, až přijde někdo, kdo řekne:
vždyť je tohle všechno zbytečné.“
T.: A v tuhle chvíli kdy se jedná o léčbu marnou, řeší se u vás finance?
S3.: „Ne. Říká se nám sestrám pořád, že se má šetřit. Ale v takových situacích, jestli se
dá tenhle lék, nebo ne, jestli se eliminace rozjede nebo ne, tak to finance žádnou roli
nehrají. To nikdy. Nebo že by se řeklo, tyhle ATB tomuhle nedáme. To fakt ne.“
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Sestra 4: pracoviště JIP, délka praxe do 10 let
T.: Co si myslíte, že znamená marná léčba / bezúčelná léčba / futile treatment?
S4.: „To je, v podstatě jako eutanazie, ale ne tak docela. Třeba u pacienta v terminálním
stádiu, kdy mu zajišťujeme už jen výživu a hydrataci a analgosedaci. No je to vlastně
paliativní péče.“
(Dotazované jsem sdělila, o co se jedná a co vlastně znamená marná léčba.)
T.: Jak vnímáte marnou léčbu v intenzivní péči? Myslíte si, že se marná léčba v intenzivní
péči poskytuje?
S4.: „V podstatě neprodlužovat utrpení pacienta. Aha. Poskytuje, to ano.“
T.: Proč si myslíte, že se marná léčba poskytuje?
S4.: „Tak ona se v podstatě musí poskytovat.“
T.: Můžete uvést nějaké důvody, proč marnou léčbu poskytovat? Nebo vlastně
neposkytovat?
S4.: „No pacient by se neměl trápit a marně léčit, ale poskytovat se péče prostě musí. Když
je určitá naděje, tak terapii nemůžeme přeci omezit. Je to otázka etiky, to hlavně. No taky
záleží hodně na věku toho nemocného a na jeho rodině.“
T.: Myslíte si, že se marná léčba v intenzivní péči dá rozpoznat?
S4.: „Asi jo. Dost jako těžko, ale asi ano. Asi když ta prognóza není dobrá, člověk má velký
proleženiny, velký neoperabilní rány v břiše tak se asi rozpoznat takhle dá. A jde tak
trochu o dysnathazii, tak to asi je marná léčba a dá se rozpoznat. Nevím jak na JIP – tam
je to ještě takové čerstvé, a je vždycky naděje na zlepšení.“
T.: Považujete vy osobně za důležité nějaké konkrétní hledisko při určování, zda jde
o marnou léčbu?
S4.: „No ten věk. Jako neměl by mít význam, ale pro mě osobně má. Ale zase starý člověk
si život prožil, něco zažil, má za sebou kolikrát hezký plnohodnotný život, tak proč to na
konci prodlužovat a trápit ho. A mladý člověk. Lidi by jednoduše neměli umírat mladí.
Takže tam jsem pro za každou cenu mladého člověka z toho dostat.“
T.: Probíhá u Vás nějaký proces o rozhodování, zda jde o marnou léčbu? A jak probíhá?
S4.: „Ano, funguje to tak. A rozhodují o tom lékaři. A potom informují nás setry, že se
přechází na léčbu paliativní. Ale rozhodují si to mezi sebou. Ale přizve se k tomu většinou
i nějaký konziliář, ordinuje třeba nějaký ještě vyšetření a podle toho se rozhodne.
Definitivně rozhodne primář. A taky se baví s rodinou – to hraje docela velkou roli.
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V dokumentaci je zapsaný DNR a ve vizitě třeba změna kategorizace péče. Lékaři si to
samozřejmě mezi sebou předávají a i my sestry a píšeme to do denního hlášení. Takové
to klasické, nezvyšovat NOR nad nějakou hranici, nezvyšovat frakci kyslíku, to si
řekneme jen ústně s doktorem mezi sebou. To se nikam nepíše.“
T.: Myslíte si, že by měla být sestra součástí rozhodování, zda jde o léčbu marnou? Stalo
se Vám, že jste byl/a prvním iniciátorem toho, že jde o marnou léčbu?
S4.: „U nás se do toho sestry nezahrnují, ale myslím si, že by určitě měly. Hlavně proto,
že se o toho člověka starají 24hod denně a nejsme tam jen takový „podržtašky“ přeci,
ne? Takže by se lékař mohl zeptat alespoň na jejich názor.“
T.: Stalo se Vám, že jste byl/a prvním iniciátorem toho, že jde o marnou léčbu?
S4.: „Ano. Tak slyšela jsem to od kolegyň. Od těch zkušených letitých. Já nic takového
nikdy nenavrhla. Protože je to dost velký rozhodnutí.
T.: Má to nějakou odezvu?
S4.: „Jak kdo, to samozřejmě záleží na lidech.“
T.: Chtěla byste, aby Váš názor byl zohledněn?
S4.: „Ano, to bych chtěla. Myslím si, že všeobecně jako sestry by tam měly být, i přítomny
u toho samotného rozhodování. Ta sestra, která se o toho pacienta stará, by k tomu
měla být přizvaná.“
T.: Účastní se rodina? A v jakém rozsahu?
S4.: „Je to tak, že lékař rodinu informuje o tom jaký je stav, jak se to vyvíjí, a když už je to
opravdu marný, tak to na rovinu rodině řeknou, když ta rodina řekne ne, my chceme dál
pokračovat, tak se k omezení terapie nepřistoupí.“
T.: Je to dobře, že se na jejich názor bere ohled?
S4.: „To nevím, jestli je to úplně dobře. Lidé jsou různí. Ale já kdybych byla postavená do
role toho lékaře, tak je to pro mě těžký rozhodování a ta rodina mi v něm může pomoct.
A kdyby rodina nechtěla přistoupit na to, že je to marný, tak já bych to respektovala. Ale
taky sem zažila druhý extrém, kdy člověk má šanci na uzdravení a ta rodina má už teď
hrůzu z toho, že by se o něj měla starat, a chce po lékařích, aby to ukončili. Když je pacient
při vědomí, tak je to na něm, ale když ne, tak si myslím, že by do toho jeho rodina nebo
blízcí měli co mluvit.“
T.: Vy konkrétně jako sestry se zapojujete do komunikace s rodinou?
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S4.: „To hodně záleží na samotné té rodině, jestli stojí o mé postřehy a informace, či ne.
Ale já osobně nemám problém si s nimi o tom povídat.“
T.: Můžete uvést nějaký příklad marné léčby z poslední doby?
S4.: „Měli jsme jednu paní, která u nás byla na výkonu, který nedopadl dobře. Postupem
času se dostávala do MOF, byla relativně mladá, pak už u nás začala být spastická, neměla
svalovou sílu, několikrát proběhl neúspěšný weaning, ale snaha o to zachránit ji byla
strašně velká. Byla dobře analgosedovaná, i když při vědomí. Ale zásadní tam bylo, že ona
tu naší péči odmítala. Byla hodně proleželá, jezdila na vystřihávání a nestála o to.
T.: Ona Vám to přímo řekla, že nechce péči?
S4.: „Ano, řekla. A přesto se léčila, do poslední doby, než tedy nakonec zemřela. I když
nemyslím si, že se to mělo utnout hned na začátku, je dobře, že se léčila a snažili jsme se ji
zachraňovat. Ale poslední dny už to bylo podle mě jen prodlužování utrpení.“
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Sestra 5: pracoviště JIP, délka praxe do10 let
T.: Co si myslíte, že znamená marná léčba / bezúčelná léčba / futile treatment?
S5.: „Podle mě je marná léčba třeba u ročníků starších. Mě přijde, že lékaři nechtějí
pochopit to, že se umírá taky na stáří. A léčí se za každou cenu i dvacátý ročníky. Tak to
si myslím, že je marná léčba.
(sdělila jsem, co je marná léčba)
S5.: „Ano. Třeba teď jsme nedávno přijali babičku k nám na JIP s tím, že měla metastázy
po celém těle a přijatá byla pro progresi dušnosti a my jsme ji tam léčili. Přišlo mi to jako
zbytečné prodlužování, když bylo jasné, že smrt nelze odvrátit. Navíc se z toho pobytu
u nás hned druhý den zbláznila, myslela si, že jsme u ní v obýváku, hádala se s námi,
prala se, a tak jsme ji museli hned přikurtovat, apaurin atd. Jako co to je?“
T.: Jak vnímáte marnou léčbu v intenzivní péči? Myslíte si, že se marná léčba v intenzivní
péči poskytuje?
S5.: „Určitě se poskytuje. A obzvlášť na těch interních JIP. Protože jsou tam přijatí právě
ty starší ročníky. I když si představím mojí rodinu, tak bych nechtěla, aby moje babička
umírala na hadičkách, přístrojích, zmatená, přikurtovaná na JIP.“
T.: Proč se marná léčba poskytuje?
S5.: „Já si myslím, že se i lékaři bojí toho, že se ta rodina na ně osočí z neposkytnutí
zdravotní péče. Někdy se ta rodina vůbec nedokáže smířit s tím, že jejich i stará babička by
měla zemřít.“
T.: Jsou nějaké konkrétní důvody, proč marnou léčbu poskytovat? Nebo neposkytovat?
S5.: „Nejčastěji se setkáváme s tím, že věk je tím kritériem, proč ne. Taky aby si lidi pak
nemysleli, že je to eutanazie, kdybychom tu marnou léčbu neposkytovali. Myslím
si, že lidi to tak vnímají. A není to nikde nijak právně řečeno, odkud kam je to zabití
a odkud kam je to nechání zemřít. A taky třeba aby to bylo v očích té rodiny
i zdravotníků, že se udělalo maximum.“
T.: Jak v praxi intenzivní péče rozpoznáváte, zda jde o marnou léčbu?
S4.: „Tak asi přidružené onemocnění, metastázy, věk, atd., ale třeba i se podívat, jak je
na tom ten člověk psychicky. A přihlížet taky trochu k jeho rozhodnutí, jestli je při
vědomí.“
T.: A když není při vědomí? Co dříve vyslovená přání? Má to nějaký smysl?
S5.: „Smysl to asi má, ale u nás to nefunguje.“
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T.: Jak u vás probíhá proces rozhodování, zda jde o marnou léčbu? Kdo se ho účastní?
S5.: „No, já si myslím, že to nijak zvlášť neprobíhá. Nemá to žádné etapy. U nás se
normálně léčí, pak se řekne, že to už nemá smysl. A řekne se jen tak, že kdyby
něco, tak nic. Ale je to většinou mezi lékařem a sestrou. I když si předáváme i se
sestrou, tak se stejně ještě ujišťuju u lékaře, co slouží, jak a co uděláme a jaký je plán.
Protože někdy se informace nedostávají, a když se začíná pacient zpomalovat, a je to
třeba ročník 20, tak pak volám lékaře, jestli resuscitovat, nebo ne, a tak. Je to pak
docela trapný. Pak se dělá, že lékař přijde, že máme vypnout oběhovou podporu, ale do
papírů to nepíšeme. To je jako by všechno jelo dál. Nebo pak jsem zažila, na jiném
pracovišti, kde jsme měli pacientku mentálně postiženou, byla u nás skoro tři měsíce,
opakovaný neúspěšný weaning, měla všechno možný, eliminaci a tak, původně snad
renální selhání, ale pak se hodně zhoršila. A pak jeden den přišel primář a řekl, že je moc
drahá, ona se pak ku podivu všech zlepšovala, až se dostala znovu do ústavu, a jestli se nic
nestalo, tak tam asi žije šťastně do dneška.“
T.: Takže u vás žádné rozhodování o marnosti léčby oficiálně neprobíhá?
S5.: „U nás vlastně žádný proces neprobíhá, ani DNR se moc do papírů nepíše. Ono se
tak nějak nic u nás moc neřeší.“
(odpadají otázky, kdo a jak se účastní včetně otázek, zda a jak se účastní rodina)
T.: Mluvíte vy jako sestra s lékaři v konkrétním případě o marnosti léčby?
S5.: „Ano. Kolikrát já nebo mé kolegyně, řekneme, že si myslíme, že to nemá už význam.
A oni většinou řeknou, no tak musíme trochu se snažit, nebo řeknou no tak když už jsme to
přijali, a tak.“
T.: Chtěla byste, aby Váš názor byl zohledněn? Být součástí rozhodování?
S5.: „Ano. To bych asi chtěla. Když už jsem jeho sestřička. Znám ho, mám ho na starost
několikátý den, tak bych chtěla mít slovo, když se bude rozhodovat o omezení léčby.
A sestra by v tomhle případě měla mít právo říct svůj názor. Chtěla bych mít možnost to
ovlivnit.“
T.: Myslíte si, že vaše kolegyně by také chtěly mít možnost ovlivnit?
S5.: „No asi ne všechny. Hodně holek se bojí mít zvýšené kompetence a o něčem
rozhodovat.“
T.: Měla by se rodina nebo blízcí účastnit rozhovorů a rozhodování, zda jde o marnou
léčbu?
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S5.: „U nás je rodina postavená před hotovou věc. Mluví se s ní o tom, že to nastane, ale
její názor není brán v potaz. Třeba jsem zažila, že kvůli rodině se dělalo doslova divadlo. Na
jednu stranu by se měl rodině dát nějaký prostor, ale na druhou stranu ona v tom nemá
takový rozhled a často to nedělá dobrotu.“
T.: Kde se s rodinou mluví? A čeká se, až bude kompletní?
S5.: „U pacienta výjimečně, většinou na chodbě nebo na křeslech, co tam máme. Na
všechny se nečeká. To ne. Většinou stačí ten, kde je napsaný v informovaném souhlasu.“
T.: Můžete uvést příklad z nějaké poslední doby? A jak to probíhalo?
(Bylo řečeno)
T.: A myslíte, že o tom opravdu hrají velkou roli finance?
S5.: „Myslím si, že ano. Intenzivní lůžko je drahé.“
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9.

DISKUZE

Hlavním cílem práce bylo zmapovat, jak odborná veřejnost vnímá pojem marná
léčba a jak s tímto problémem nakládá v každodenní praxi intenzivní péče. Nejprve se
zjistilo, že marná léčba reálně existuje a v intenzivní péči je poskytována. Nikdo
z dotazovaných si nemyslí, že by se marná léčba na jejich pracovišti neposkytovala.
Naopak se marná léčba podle respondentů poskytuje na JIP/ARO velice často. Otázkou
nezodpovězenou však je, není-li v některých případech poskytování marné léčby krokem
správným.
Jestliže bychom chtěli srovnat příklady poskytnuté marné léčby dostupné
z literatury s příklady účastníků výzkumu, jsou ve shodě. Dotazovaní se možná častěji
obrací k tomu, že velká část marné léčby je poskytována pacientům, kteří by na JIP/ARO
neměli být, vzhledem k jejich závažnosti nebo konečné fázi onemocnění, vůbec přijímáni.
Problém vidí například ve špatném nebo pozdním předávání důležitých informací
o pacientovi a v nesprávné kategorizaci péče již před přijetím. Jde o situace, kdy podle
dotazovaných je na JIP/ARO přijímán a resuscitován pacient, který již měl mít ordinaci
DNR před přijetím. Zajímavé při rozhovorech bylo, že respondenti během rozhovoru
uváděli příklady marné léčby naprosto bezprostředně, ale na poslední otázku, kdy jsem se
ptala na konkrétní příklad, často váhali, mlčeli, a když někdo příklad uvedl, většinou to byl
případ s dobrým koncem. Takový, který jim v paměti utkvěl.
Velmi zajímavé a překvapující bylo, jaká je různorodost procesů při rozhodování,
zda jde o léčbu marnou a jestli se přistoupí k omezení terapie. Jaký by měl být postup při
změně kategorizace léčby a jaké máme v ČR možnosti, je popsáno v kap. 3 a 4. Jde hlavně
o doporučení ČLK 1/2010. V teoretické části jsou pak uvedeny doporučení od jednotlivých
autorů o tom, jak by proces o omezení léčby měl probíhat. Z praktické části vyplývá, že jde
o společný konsenzus lékařského týmu za (dle lékařů a většiny dotazovaných sester)
respektu případného nesouhlasu sestry. Účastnící výzkumu se všichni shodli, že pokud se
pacientův stav zlepší, bývá zpět nasazena terapie plná.
Až na jeden případ, kdy žádný proces o omezení terapie podle dotazované
(zdravotní sestry) neprobíhá, jde prý pouze o rozhodnutí ošetřujícího lékaře a často se
setra musí lékaře dotazovat na to, jak se vlastně bude postupovat a jakým směrem se
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léčba bude ubírat. Bylo mi sděleno, že do dokumentace se o omezení terapie žádný zápis
neprovádí a v případě ordinace DNR jen výjimečně. Většinou vše probíhá ústně mezi
sestrou a lékařem. Jeden z dotazovaných lékařů přiznává, že na jiných pracovištích se
s podobným přístupem také setkal. Proti tomu se nabízí postavit rozhovor sestry, která
popsala, že u nich na oddělení se pro kategorizaci a pro omezení terapie vystavuje do
dokumentace zvláštní protokol s vyjádřením a podpisem dvou atestovaných lékařů, kde
se přesně stanoví druh omezení a jak konkrétně bude omezení léčby naplněno. Každý den
se to přehodnocuje a zvlášť je v dokumentaci zaneseno dokonce i stanovisko rodiny
pacienta.
Dále v diskuzi je vyjádření k jednotlivým dílčím cílům práce a jejich zhodnocení.
CÍL 1: Zjistit, co odborná veřejnost rozumí pod pojmem marná léčba.
Respondenti, kteří se výzkumu účastnili, krom jediného, všichni víceméně
věděli, co se pod pojmem marná léčba rozumí. Pouze v jednom případě se zdravotní
sestra domnívala, že je to léčba paliativní. Po vysvětlení problematiky ale nebyl problém
v rozhovoru pokračovat. Z diplomové práce s názvem kategorizace péče nemocných
vychází, že znalost sester pojmu marná léčba je nejmenší z pojmů, které se ke kategorizaci
léčby vztahují a to 11,86 % (Dusíková, 2012). Je pravda, že před začátkem výzkumu, než
byly vybrány zdravotní sestry, které oslovím, jsem na otázku, zda by se mi chtěl někdo
vyjádřit k otázkám marné léčby, většinou dostala obratem otázku novou, co marná léčba
vlastně je. Kvantitativního výzkumu na téma kategorizace péče nemocných se neúčastnili
pouze pracovníci JIP, ale i střední zdravotnický personál ze standardních oddělení
(Dusíková, 2012).
Všichni dotazovaní se shodli na tom, že marná léčba se v intenzivní péči reálně
poskytuje. Na otázku, proč se poskytuje, se už ale jejich názory liší. Překvapením bylo, že
naprostá většina z dotazovaných při vlastní interpretaci marné léčby nezmínila váhu
utrpení a míru bolesti samotného pacienta. Mluvilo se spíše o případné budoucí kvalitě
života. Zajímavým postřehem a předmětem pro přemýšlení je odpověď lékaře, který si
nemyslí, že marnou léčbu v pravém slova smyslu vystihuje právě slovo marný.
CÍL 2: Zjistit, zda nějaké konkrétní kritérium lékaři a ošetřující personál intenzivní
péče považuje při posuzování marné léčby za více nebo méně důležité.
Zhodnotit tento cíl nebylo vzhledem k odpovědím respondentů jednoduché.
Všichni dotazovaní se na otázky, proč se marná léčba poskytuje, a naopak proč by se měla
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nebo neměla poskytovat, obraceli k morálce, etice, lidskosti, svědomí a jiným. Skórovací
systémy jako kritérium hodnotící prognózu se z výzkumu ukázalo jako problematické.
Konziliární vyjádření pro lékaře, alespoň pro ty co se účastnili výzkumu, není důležitým
kritériem.
Většina dotazovaných se shodla, že finance nemají pro rozhodování o marné léčbě
žádnou váhu a ani by neměly mít. Dále se ukázalo, že názor rodiny a její zohlednění
nemůže být bráno jako významné kritérium k rozhodování, zda se jedná o léčbu marnou.
Mezi sestrami se často jako kritérium pro omezení terapie vyskytoval věk nemocného.
Důležitým faktorem pro rozhodnutí, že jde o léčbu marnou, je pro účastníky výzkumu
konsenzus všech zúčastněných. Shoda celého ošetřujícího týmu má pro ošetřující tým
velkou váhu. Jeden z dotazovaných lékařů myslím přesně ve své odpovědi vystihl
problematiku a hloubku marné léčby, když na otázky pokládané k tomuto cíli řekl
„všechno.“
CÍL 3: Zhodnotit, zda lékaři zohledňují názor ošetřujícího personálu při
rozhodovacím procesu změny kategorizace léčby z marné na paliativní.
Z rozhovorů je jasný rozpor mezi lékaři a zdravotními sestrami o tom, zda se názor
sester zohledňuje či nikoli. Lékaři, kteří se účastnili výzkumu, mají za to, že názor sester
zohledňují. Někdy jsou prý i prvním článkem, kdo vysloví, že se jedná o marnou léčbu.
A jsou těmi, kdo začnou diskuzi. Je pro ně nemyslitelné, že by omezili terapii u pacienta,
u kterého se na omezení terapie neshodne celý ošetřující tým. Přiznávají, že samotného
rozhodovacího procesu se setra neúčastní, ani to není zvykem. Někteří by ale chtěli, aby
se sestra, která o pacienta pečuje, rozhodovacího procesu účastnila a měla na samotném
rozhodnutí podíl. Už jen například pro rozložení tíhy takového rozhodnutí. Jeden z lékařů
si myslí, že sestry mají v tomto realističtější pohled a nedělají si plané iluze. Otázkou
je, které sestry to jsou, s jak dlouhou praxí a s jak velkými zkušenostmi.
Zde bych ráda odkázala na národní studii publikovanou v r. 2006 o postoji lékařů
ARO/JIP k otázkám omezení rozsahu poskytované léčby u nemocných v intenzivní péči.
Vyhodnoceno bylo, že u nekompetentních pacientů se za hlavního činitele v rozhodování
považuje výhradně lékař, a to z 96 %, aktivně zahrnuta sestra a rodina by měla být pouze
podle 28,9 % dotazovaných a 30 % dotazovaných považuje za přínos využití etických
komisí. Lékaři v rozhovorech potvrdili, že sestra se procesu aktivně neúčastní. Zajímavé je,
že o etických komisích a jejich přínosu se žádný lékař ani sestra nezmínili.
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Sestry na otázku, kdo se účastní rozhodování o tom, zda jde o marnou léčbu,
odpovídaly jednoznačně. Rozhodují o tom lékaři. Sestra se k rozhodnutí musí nějak
postavit. Nemá k tomu kompetence, aby o takových věcech rozhodovala. Nemyslí si, že
v praxi se to tak někde děje, že by se rozhodovacího procesu účastnila pacientova
ošetřující sestra. Samy by chtěly svůj názor sdělit a myslí si, že by měl být zohledněn
i vzhledem k tomu kolik času s pacientem sestra u lůžka stráví. Na druhou stranu by
některé sestry nechtěly o tomto rozhodovat ani mít v týmu nějaký hlas, a některé naopak
ano a přivítaly by takovou možnost. Zda by sestry chtěly mít své slovo nebo právo veta, či
ne, je na posouzení možná nějakého kvantitativního výzkumu. Jedna jediná sestra
uvedla, že jsou sestry součástí pohovoru s rodinou, v případě, když se jedná
o rozhodování o omezení terapie. A že je tomu ráda.
CÍL 4: Zjistit, zda lékaři a sestry mají prostor a čas na spolupráci s rodinou pacienta
při rozhodovacím procesu změny kategorizace léčby z marné na paliativní/základní.
Jak již bylo řečeno v hodnocení předchozích cílů, stanovisko rodiny a její podíl na
rozhodování o tom, zda je léčba již marná, se jeví jako velmi problematické. Většinou
respondenti připomínají to, že jsou rodiny a příbuzní, kteří by k omezení terapie
přistoupili i tehdy, kdy k tomu není nejmenší důvod, a naopak jsou příbuzní, pro které je
omezení léčby nemyslitelné za jakýchkoli okolností.
Někteří respondenti uvádí, že s příbuznými v tomto ohledu vůbec nekomunikují,
ani si nemyslí, že je to vhodné, na druhé straně jsou pracoviště, kde je nemyslitelné aby
příbuzní neměli možnost omezení terapie ovlivnit. V jednom případě zdravotní sestra
uvedla, že se dokonce čeká na to, aby se sešla rodina v co nejširším kruhu a mohl se
uskutečnit pohovor spolu s lékaři a sestrou ošetřující pacienta. Z rozhovorů vyplývá, že
prostor a čas ve většině případů je, ale jak uvedla jedna z dotazovaných, je to otázka
pracoviště od pracoviště. Za zmínku stojí názor, že když je stanovisko příbuzných či
blízkých znám, je rozhodování o omezení terapie pro ošetřující tým snazší. Znovu se
obracím k národní studii o postoji lékařů k omezení poskytované léčby v u nemocných
v intenzivní péči, která uvádí, že 28 % lékařů se na přání nemocného ptá rodiny a 36,9 %
v případě neshody názor respektuje.
Tématem k dalšímu a hlubšímu prozkoumání je otázka spolupráce s rodinou a její
pohled na problematiku. Hovořit a ptát se rodiny, která má podobnou zkušenost, jak

75

s nimi bylo jednáno a zda se do rozhodování o tom, jak bude léčba u jejich příbuzného
dále probíhat, zapojovali.
Diskuzi bych ráda uzavřela svým osobním dojmem z analýzy všech poskytnutých
rozhovorů. Po pozorném přečtení, hlavně částí, kdy sestry nebo lékaři popisují proces
o rozhodování o změně léčby, a částí, kdy sdělují, jak je zohledňován názor sestry nebo
rodiny, se dozvídáme, že včasná, jasná a správná komunikace často chybí. A je jedno, zda
je chyba mezi lékaři, mezi sestrami, mezi lékařem a sestrou, mezi lékařem a nadřízeným
nebo mezi zdravotníky a příbuznými nemocného.
Z informací, které jsem psaním práce získala, si myslím, že je potřeba začít
o problému diskutovat hned, nebát se vyslovit svůj názor a zamýšlet a zohlednit názory
ostatních, aktivně se členů ošetřujícího týmu ptát na jejich stanovisko. A pokud je to
možné, hovořit o všech možných variantách i s rodinou a blízkými nemocného. Myslím si,
že dobrým a kvalitním začátkem jak se s marnou léčbou v intenzivní péči dobře vyrovnat
a omezit její poskytování na co nejkratší dobu, je hovořit o ní. Hovořit mezi sebou
a nahlas.
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ZÁVĚR
Práce se zabývala problematikou marné léčby v intenzivní péči. Jak lékaři
a zdravotní sestry na odděleních JIP/ARO vnímají marnou léčbu a jak se s ní v každodenní
praxi intenzivní péče vyrovnávají. V teoretické části jsme se seznámili s pojmem marná
léčba a specifikovali marnou léčbu v intenzivní péči, shrnuli aspekty, které marnou léčbu
bezprostředně ovlivňují, a to konkrétně právní, etické a ekonomické. Popsali jsme některé
konkrétní problémy s marnou léčbou s intenzivní péči související a nastínili postup při
rozhodování o změněně kategorizace péče v ČR, tak jak je doporučován současnou
dostupnou literaturou.
Praktická část práce se naopak zaměřila na jednotlivce: na lékaře a sestru
z intenzivní péče, kteří se s marnou léčbou denně ve své praxi setkávají, na jejich postoje,
na jejich spolupráci, pocity a názory na problematiku poskytování marné léčby v intenzivní
péči. Po předběžném zmapování situace se nakonec z oslovených 12 respondentů
výzkumu zúčastnilo 9.
Dílčí cíle práce byly zaměřené na znalost a osobní názor na marnou léčbu
v intenzivní péči, na to, zda její poskytování lze stanovit nějakými kritérii a co je pro
respondenta v takové situaci důležitým faktorem a co nikoli. Poslední dva cíle se zaměřily
na komunikaci lékaře a sestry, na jejich spolupráci při rozhodovacím procesu, zda jde již
o léčbu marnou a na komunikaci a spolupráci s rodinou.
Rozhovory byly analyzovány pomocí doslovné transkripce, která umožnila
realizovat hlavní cíl práce, a to zmapovat, jak odborná veřejnost s tímto problémem
nakládá v každodenní praxi intenzivní péče. Byl zachován a nezměněn názor a stanovisko
každého jednotlivého účastníka výzkumu.
Tento průzkum se může stát podnětem pro realizaci například kvantitativního
výzkumu pro zjištění, zda by se střední zdravotnický personál chtěl a měl účastnit procesu
při rozhodování, zda jde o marnou léčbu, nebo podnětem pro další podobný kvalitativní
výzkum na téma komunikace s rodinou či blízkými v podobných případech.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 STRUKTURA ROZHOVORU SE ZDRAVOTNÍMI
SESTRAMI NA JIP/ARO
Uvádím zde příklad strukturovaného rozhovoru pro zdravotní sestry pracující na
JIP/ARO. Jednotlivé otázky se vztahují k již zmíněným dílčím cílům práce.
1.cíl: Co si myslíte, že znamená marná/bezúčelná léčba / utility treatment?
(dotazovanému řeknu oficiální definici)
Jak vnímáte marnou léčbu v intenzivní péči? Myslíte si, že se marná léčba
v intenzivní péči poskytuje? Proč se poskytuje? Měla by se poskytovat? Můžete uvést
nějaké důvody, proč marnou léčbu v intenzivní péči poskytovat? × Můžete uvést důvody,
proč marnou léčbu v intenzivní péči neposkytovat?
2.cíl:

Jak

v praxi

intenzivní

péče

rozpoznáváte,

zda

jde

o

léčbu

marnou/bezúčelnou?
Co vy osobně považujete za důležité při určování, zda jde o léčbu marnou? Co pro
vás naopak nemá takový význam při posuzování marné léčby?
(Pouze když odpoví, že by se poskytovat marná léčba neměla.) Můžeme marné
léčbě v intenzivní péči předejít? Proč myslíte, že ne? Jestliže ano, jak jí předcházíte?
Jak u Vás probíhá proces při rozhodování o změně léčby z marné na
paliativní/základní?
3.cíl: Kdo se u vás účastní rozhodování o marné/bezúčelné léčbě?
Účastníte se vy nebo vaše kolegyně takového rozhodovacího procesu?
Stalo se vám, že jste byl/a prvním iniciátorem toho, že jde o marnou léčbu?
Hovoříte o marné léčbě u konkrétních pacientů s lékařem u vizity nebo mimo ni?
Pokud ano, jak rozhovor vnímáte?
Myslíte si, že váš názor je zohledněn? Jste ráda, že je zohledněn? × Chtěla byste,
aby byl zohledněn? Pokud ano proč?
Měl by se ošetřující personál zapojovat do rozhodovacího procesu o změně léčby
marné na paliativní/základní? Proč ano? × Proč ne?

4.cíl: Účastní se procesu o rozhodování, zda již jde o léčbu marnou, pacient (pokud
je to možné), jeho rodina nebo blízcí? Je podle vás vůbec dobré, aby se takového
rozhodnutí účastnili?
Pokud ano, jak konkrétně se do rozhodování zapojují? Jak s rodinou/blízkými
spolupracujete? Kde s rodinou/blízkými hovoříte?
Můžete uvést nějaký konkrétní příklad marné léčby a jejího řešení z poslední
doby?

Příloha č. 2 STRUKTURA ROZHOVORU S LÉKAŘI NA JIP/ARO
Uvádím zde příklad strukturovaného rozhovoru pro lékaře pracující na JIP/ARO.
Jednotlivé otázky se vztahují k již zmíněným dílčím cílům práce.
1.cíl: Co si myslíte, že znamená marná léčba / bezúčelná léčba / futile treatment?
(dotazovanému řeknu oficiální definici)
Jak vnímáte marnou léčbu v intenzivní péči? Myslíte si, že se marná léčba
v intenzivní péči poskytuje? Proč se poskytuje? Měla by se poskytovat? Můžete uvést
nějaké důvody, proč marnou léčbu v intenzivní péči poskytovat? × Můžete uvést důvody,
proč marnou léčbu v intenzivní péči neposkytovat?
2.cíl: Jak lze rozpoznat, že poskytovaná léčba je již marná? Jak v praxi intenzivní
péče rozpoznáváte, zda již jde o léčbu marnou?
Co vy osobně z tohoto považujete za důležité? Co pro vás naopak nemá takový
význam při posuzování marné léčby?
(Pouze když odpoví, že by se poskytovat marná léčba neměla.) Můžeme marné
léčbě v intenzivní péči předejít? Proč myslíte, že ne? Jestliže ano, jak jí předcházíte?
Jak u

vás probíhá proces

rozhodování o

změně

léčby z marné na

paliativní/základní?
3.cíl: Kdo se u vás účastní rozhodování o marné/bezúčelné léčbě? Vy sám/a se
účastníte rozhodování o tom, zda jde již o léčbu marnou? Vždy, když jste ošetřujícím
lékařem? I když nejste ošetřujícím lékařem? Chcete se (vždy) účastnit rozhodování o
marné léčbě? Proč ano? Proč ne? Vadí vám rozhodovat o tom, zda již jde o léčbu marnou?
Uvedl/a byste nějaké důvody, pocity, překážky, pro které vám vadí rozhodovat o tom, zda
jde o marnou léčbu?
Účastní se i ošetřující personál? Jak konkrétně? Pokud ne, chtěl/a byste, aby se
názor ošetřujícího personálu zohledňoval? Mohl/a byste říct nějaké důvody?
Je váš lékařský tým při rozhodování, zda již jde o léčbu marnou, jednotný? Myslíte
si a proč, že je správné být v tomto jednotný? × Uvedl/a byste, nějaké důvody, proč
jednotní nejste?
Myslíte si, že existuje v ČR nějaký všeobecný společenský názor či postoj k tématu
marné léčby v intenzivní péči? Jestli ano, jaký?

4.cíl: Účastní se procesu o rozhodování, zda již jde o léčbu marnou, pacient (pokud
je to možné), jeho rodina nebo blízcí? Je podle vás vůbec dobré, aby se takového
rozhodnutí účastnili?
Pokud ano, jak konkrétně se do rozhodování zapojují? Jak s rodinou/blízkými
spolupracujete? Kde s rodinou/blízkými hovoříte?
Můžete uvést nějaký konkrétní příklad marné léčby a jejího řešení z poslední
doby?

Příloha č. 3 DOPORUČENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČLK č. 1/2010

Příloha č. 4 PROHLÁŠENÍ ZÁJEMCE O NAHLÉDNUTÍ

