Přílohy
Příloha č. 1
Vzor dokumentu dříve vyslovených přání podle JUDr. Krejčíkové

Dříve vyslovené přání
Já, níže podepsaný/podepsaná …….. , r. č. ……..., pro případ, že bych se dostal/a do
takového zdravotního stavu, ve kterém nebudu schopen/schopna vyslovit souhlas nebo
nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, vyslovuji
následující dříve vyslovené přání dle § 36 zákona č. 372/2011 Sb., resp. předběžné
prohlášení dle § 38 zákona 89/2012 Sb., o zdravotních službách:
Článek I.
Pro případ, že
………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………….
(např.:
1. má schopnost vnímat a chápat okolí bude podstatným způsobem narušena tak, že budu i
v běžných každodenních úkonech závislý/á na dopomoci jiné osoby,
2. můj stav bude vyžadovat přístrojovou podporu životních funkcí včetně umělé výživy a
hydratace,
3. se budu nacházet v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění nebo v jiném medicínsky
nadále neovlivnitelném nepříznivém stavu bez naděje na jeho zlepšení, apod.)
souhlasím s tím, aby mi byla poskytována péče:
…………………………………………..…………………………………………..………
………………………………….
(např. tišení obtíží, tedy bolesti, neklidu, strachu, dušnosti nebo nevolnosti, podávání
antibiotik, umělé výživy, dialýzy, atd.….), a tuto péči požaduji, a nesouhlasím s péčí:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
( např. nasogastrická sonda, PEG sonda, umělá plicní ventilace, antibiotika, atd.), a tuto
péči odmítám.
Článek II.
Součástí tohoto dříve vysloveného přání je i písemné poučení mým lékařem v oboru
……….., MUDr. ……………., o důsledcích mého rozhodnutí.
………………………………………………………………………………………………
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Článek III.
S tímto mým dříve vysloveným přáním byl/a seznámen/a …………….…., který/á je plně
informován/a o mých životních postojích podstatných pro výklad mého dříve vysloveného
přání. Pro případ, že by nastala situace nepředvídaná v tomto mém dříve vysloveném přání
či by nastaly pochybnosti o aplikovatelnosti tohoto dříve vysloveného přání, činím dle § 38
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předběžné prohlášení v tom smyslu, že si
přeji, aby v případě mé nezpůsobilosti rozhodovat o mé další zdravotní péči rozhodoval/a o
této péči v intencích tohoto mého dříve vysloveného přání ……………………………, r. č.
…………………………………..)
Článek IV.
Toto dříve vyslovené přání platí od …..... a bylo sepsáno ve ….. vyhotoveních, kdy jedno
vyhotovení je součástí mé zdravotnické dokumentace vedené u MUDr. …….. a zbylá jsou
uložena …....
V ……………, dne …......
…...........................................
(ověřený podpis)
…............................................................
svědek (vč. identifikačních údajů)

…...................................................
svědek (vč. identifikačních údajů)

Šablona dříve vyslovených přání podle JUDr. Heleny Krejčíkové, staženo z
http://modrapomnenka.cz/ke-stazeni/, 09. 12. 2016, v 18:02
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Příloha č. 2
Leták určený pro laickou veřejnost
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Příloha č. 3
Leták určený pro lékaře

13

14

15

16

Příloha č. 4
Dotazník použitý k výzkumnému šetření

Dotazník „Dříve vyslovená přání“
Dobrý den,
jmenuji se Petra Šandová a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského
oboru Ošetřovatelské péče v anesteziologii, resuscitaci a v intenzivní péči na 1. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně pracuji jako všeobecná sestra na oddělení
kardiochirurgie – jednotka pooperační a resuscitační péče v Nemocnici Na Homolce.
Dotazník je zaměřen na povědomí a jejich postoje veřejnosti o dříve vyslovených
přáních. Obsahuje 14 otázek, je dobrovolný, zcela anonymní a získané informace zpracuji
pouze ve své diplomové práci: „Informovanost veřejnosti o problematice dříve vyslovených
přání“. Chtěla bych Vás požádat o 10 - 15 minut Vašeho času a vyplnění dotazníku. U
odpovědí volte vždy pouze jednu správnou odpověď. Dotazník není určen pro zdravotníky,
ale je určen pro laickou veřejnost.
Cílem dotazníku není respondenta nějakým způsobem pobouřit, traumatizovat nebo
urazit. Cílem je zjistit míru informovanosti o této problematice. Vyplněním dotazníku dáváte
souhlas s účastí ve výzkumu.
Velice děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.
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Napadlo Vás někdy, že se můžete dostat do situace (kvůli těžké nemoci, úrazu), kdy byste
nemohli komunikovat s okolím?
a) ano
b) ne
c) nevím
Chtěl/a byste mít možnost ovlivnit Vaši léčbu i v tomto stavu, (odmítnutí některých výkonů) i
přes to že by to mohlo zkrátit Váš život?
a) ano
b) ne
c) nevím
Slyšel/a jste někdy o pojmu „dříve vyslovená přání, advance directives nebo living will“? (v
televizi, rádiu, tisku, od lékaře, …)
a)
b)
c)
d)
e)

ano, dříve vyslovená přání mám sepsaná
ano, vím, o co se jedná
pojem jsem slyšel/a, ale nevím, oč jde
ne, nikdy jsem o tom neslyšel/a
nevím

V České republice je možné sepsat dokument, který umožňuje člověku vyjádřit svůj
souhlas nebo nesouhlas s léčbou v situacích, v nichž by vzhledem ke svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu nebyl schopen tato rozhodnutí učinit (dříve vyslovená přání). Tento
dokument musí mít písemnou formu, obsahovat poučení lékařem o důsledcích rozhodnutí
pacienta a musí být úředně ověřený. Sepsat svá dříve vyslovená přání může nemocný při
příjmu do zdravotnického zařízení nebo kdykoliv během pobytu v něm. V tomto případě není
nutné úřední ověření. Vždy však platí, že aktuální vůle pacienta je nadřazena (i když má
pacient sepsaný dokument, může vše, co tento dokument obsahuje odvolat). Také platí, že
pokud pacient pouze vysloví dříve vyslovené přání (nemá sepsaný dokument) má na ně být
brán zřetel (nikoliv se jím řídit).

V následujících čtyřech případech bych Vás chtěla požádat o Váš názor, jak hodnotíte
jednání lékaře (ve vztahu k dříve vysloveným přáním) z etického a právního hlediska
k současné právní úpravě. Prosím, nevyhledávejte si správnou odpověď, cílem práce je zjistit
povědomí veřejnosti, nikoliv Vás zkoušet ze znalosti českého práva.
Panu P. je 80 let. Vloni prodělal rozsáhlý srdeční infarkt. Lékaři jej zachránili, ale od
té doby je jeho srdce velmi poškozeno a každodenní činnosti (hygiena, sed, stoj) jsou pro něj
nesmírně vyčerpávající. Neshledává svůj život kvalitním a rozhodne se sepsat dříve vyslovené
přání, že si nepřeje resuscitaci, pokud by u něj nastala zástava srdce. Před týdnem byl pan P.
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přijat do nemocnice pro zhoršení svého zdravotního stavu (nebyl schopen vstát, zhubnul,
špatně se mu dýchalo). V jeho zdravotnické dokumentaci je k dispozici úředně ověřený
dokument, který pan P. sepsal před přijetím do nemocnice. V dokumentu stojí, že si nepřeje
být při zástavě srdce resuscitován. V noci u pacienta došlo k srdeční zástavě a lékař začal
pana P. resuscitovat i přesto, že si tento dokument přečetl. Jednal lékař správně?
a)
b)
c)
d)
e)

právně ano, eticky ano
právně ne, eticky ano
právně ano, eticky ne
právně ne, eticky ne
nevím

Žena měla vážnou automobilovou nehodu. Nedýchala asi 15 minut, ale po poskytnutí
první pomoci jí začalo pracovat srdce a začala dýchat. Velká část jejího mozku však byla
nevratně poškozena a žena tak nebyla schopna se sama o sebe postarat. Naživu ji udržovali
lékaři, umělá výživa a neustálá péče zdravotních sester. Rodina začala požadovat odnětí
výživy i přesto, že dcera nikdy nemluvila o tom, že si nepřeje být za těchto okolností
udržována na životě. Žádný písemný dokument o dříve vyslovených přáních rodina
nepředložila. Lékař tak odmítl odebrání výživy. Jednal lékař správně?
a)
b)
c)
d)
e)

právně ano, eticky ano
právně ne, eticky ano
právně ano, eticky ne
právně ne, eticky ne
nevím

Pacient se rozhoduje ukončit chronickou dialýzu, neboť svůj život nepovažuje za
kvalitní a cítí se být přítěží pro rodinu. Pacient je těžký diabetik, je téměř slepý a nemůže
chodit. Jeho manželka spolu s ošetřujícím lékařem souhlasí s tímto ústně vysloveným přáním.
Rovněž souhlasí s tím, že mu již nebude poskytnuta dialýza, a to ani v případě že by o ni
z důvodu bolesti žádal (zvyšující se množství močoviny v krvi způsobené selhávajícími
ledvinami může vést k pozměněným mentálním stavům). Pacientovi budou podávány pouze
léky od bolesti. Ve chvíli, kdy pacient umírá v nemocnici, se probírá, stěžuje si na prudkou
bolest a žádá o napojení na dialýzu kvůli odstranění bolesti. Lékař v souladu s názorem
manželky pacienta respektuje pacientovo přání a na dialýzu jej nenapojí. Pacient umírá
v bolestech po několika hodinách. V dokumentaci pacienta nebyl žádný záznam o ústně
vysloveném přání. Jednal lékař správně?
a)
b)
c)
d)
e)

právně ano, eticky ano
právně ne, eticky ano
právně ano, eticky ne
právně ne, eticky ne
nevím

19

Lékařka po dvou měsících odpojí pacientku od ventilátoru (přístroje, který za ni
dýchá), protože pacientka před přijetím do nemocnice podepsala úředně ověřený dokument,
podle kterého si nepřeje být napojena na ventilátor déle než dva měsíce. Tento dokument je
k dispozici v její zdravotnické dokumentaci. Svůj čin lékařka oznámila telefonicky manželovi
pacientky. Manžel byl v šoku, protože s odpojením od přístroje nesouhlasil. Na jeho názor se
ho lékařka nikdy nezeptala. Jednala lékařka správně?
a)
b)
c)
d)
e)

právně ano, eticky ano
právně ne, eticky ano
právně ano, eticky ne
právně ne, eticky ne
nevím

Myslíte si, že by bylo dobré vyjadřovat dříve vyslovená přání jedince skrze druhé osoby?
(Žena pro případ, kdy by nemohla komunikovat s okolím, pověřila svého manžela, aby
v takovém případě jednal podle jejich zájmů a postojů).
a)
b)
c)
d)
e)

ano
spíše ano
spíše ne
ne
nevím

Je tato možnost v České republice? (Tj. jmenovat nějakého opatrovníka, blízkou osobu, aby
rozhodoval za jedince a hájil jeho hodnoty?)
a) ano
b) ne
c) nevím
Nechal/a byste někoho z Vašich blízkých nebo přátel pro takový případ pověřit
opatrovníkem?
a)
b)
c)
d)
e)

ano
spíše ano
spíše ne
ne
nevím

Chtěl/a byste být více informován/a o „dříve vyslovených přáních“? (např. z televize,
v novinách, letáčky u lékaře, od lékaře samotného, při příjmu do nemocnice,…).
a) ano
b) spíše ano
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c) spíše ne
d) ne
e) nevím
Jste muž nebo žena?
a) muž
b) žena
Kolik je Vám let?
a)
b)
c)
d)

25 a méně
26–40
41–60
61 a více

Jaké je Vaše dosažené vzdělání?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

vysokoškolské
vyšší odborné
středoškolské s maturitou
středoškolské bez maturity
vyučen/a
základní
nechci odpovědět

Ještě jednou děkuji za vyplnění dotazníku. Pokud chcete, můžete zde vyjádřit Váš názor nebo
Vaše připomínky:
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