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Když se řekne lékařská etika, většině z nás se vybaví eutanázie, klonování, problematika 
interrupcí, a jiné velké etické problémy současnosti. Jenže řadu etických otázek musí lékař 
řešit v každodenní praxi - jak v ambulanci, tak u nemocničního lůžka. 
 
Představy o tom, co je etické či mravné, se u různých lidí liší a snadno tak dochází 
k nedorozumění. V praxi bývá označováno vhodné chování za etické a naopak.  
Ve zdravotnictví je dodržování pravidel morálky veřejností velmi citlivě sledováno, i když 
jinak je tolerance k prohřeškům proti těmto pravidlům v naší společnosti poměrně velká. 
Pro laiky se termín „lékařská etika“ často stává synonymem pro zvládnutí komunikace. 
Komunikace s nemocnými a jejich rodinou, jak naprosto běžná, tak ve vyhrocených situacích, 
bývá lékaři podceňována. Právě v této oblasti je vnímáno nejvíce etických pochybení. 
Nekvalitní komunikace bývá, podle údajů ČLK ze závěrů disciplinárních řízení, nejčastějším 
důvodem pro podání stížností. Na druhou stranu nelze zjednodušovat etiku jen na správnou 
komunikaci. 
 
 
2.1. VOLBA LÉKAŘE 
 
Podle současného zákona i etického kodexu má každý člověk v tomto státě právo na volnou 
volbu lékaře (situace v r. 2008). Pacient se tedy rozhoduje na základě různých kriterií, jako je 
doporučení praktického lékaře, důvěra, odborná zdatnost, dostupnost, ale také zkušenost 
souseda, příbuzných, informací získaných z medií či internetu, nebo jen podle osobních 
sympatií. Výběr je jen na jeho uvážení, a nemusí tedy mít doporučení ani k vyšetření u 
specialisty. V plánované reformě zdravotnictví má být  volba lékaře upravena, takže se dá 
očekávat jisté omezení volnosti výběru. 
 
Na druhé straně lékař ve vztahu k pacientovi má možnosti podstatně menší. Pokud je pacient 
ohrožen na životě, žádnou volbu nemá. Je povinen pomoc poskytnout a jediná výjimka (a to 
v očích zákona sporná !), je riziko ohrožení vlastního života či zdraví. 
V neakutní situaci může odmítnout pacienta pouze z následujících důvodů: 

- překročení vlastního únosného pracovního zatížení  
- nedostatečná odborná kvalifikace 
- léčebný postup by byl v rozporu s jeho svědomím, odborností a etickými principy 
- je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem. 

V těchto případech je však povinen doporučit, a v případě souhlasu pacienta i zajistit vhodný 
postup v pokračování léčby. 
Ve své práci se nikdy nemá ohlížet na pohlaví, národnost, rasu, barvu pleti, náboženské 
vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň 
a pověst pacienta či na své osobní pocity.  
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2. 2. KOMUNIKACE 
 
Pokud se s pacientem zdárně vzájemně vybereme a oba tuto volbu akceptujeme, vchází 
pacient poprvé do naší ordinace. V tuto chvíli přichází ke slovu spíše etiketa než etika, a 
uplatní se výchova každého z nás, která těžko bude začínat až na lékařské fakultě. Tady jsou 
na místě slova klasika „ Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce 
(R. Fulghum). Na důležitost prvního dojmu zapomenout nemůžeme, a navození vhodné 
atmosféry nám výrazně ulehčí další práci. 
 
K dobré diagnose a léčbě potřebujeme na prvním místě informace, které získáme od pacienta. 
Jejich kvalita a další spolupráce nemocného záleží v mnohém na tom, jak se dokážeme 
s pacientem domluvit . Je potřeba si stále uvědomovat, že celý náš profesionální život se mezi 
sebou vyjadřujeme specifickým jazykem, který je běžnému laikovi více či méně 
nesrozumitelný. Rovněž každý člověk nemusí být mentálně schopen se orientovat v rychlé 
záplavě informací či pokynů, zvláště v emocionálně vypjaté situaci.  
Vztah mezi lékařem a pacientem je vždy asymetrický. Pacient přichází jako žadatel, mnohdy 
trpící, a často více či méně nedobrovolně („ kdyby nemusel, tak by nešel“), což ovlivňuje jeho 
spolupráci. 
Při předkládání plánu vyšetření event. návrhu léčby musíme respektovat postoj pacienta, a to i 
pokud je v rozporu s našimi doporučeními a návrhy. Podle Etického kodexu České lékařské 
komory se má „lékař vzdát paternalitních pozic v postojích vůči nemocnému a respektovat ho 
jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy i povinnostmi, včetně zodpovědnosti 
za své zdraví“. V současnosti je jednoznačně doporučovaný přístup partnerský, kdy se lékař 
stává spíše průvodcem po zdravotním stavu pacienta, ale konkrétní cestu si volí nemocný 
sám.  
 
V minulosti byl zažitý a dobře funkční právě paternalistický přístup, ale díky výrazným 
organizačním změnám moderní medicíny přestal současné situaci vyhovovat. K nemocnému 
nepřistupuje jeden - dobře známý a důvěryhodný - lékař, ale celé týmy odborníků, často téměř 
anonymních. Rovněž informovanost a dostupnost informací narůstá každým dnem, a snadno 
se může stát, že nemocný, nebo jeho příbuzný bude mít o „ své“ chorobě více informací, než 
jeho ošetřující lékař. Zde snaha o rovnocenný vztah může vést k velmi dobré spolupráci. Stále 
však v naší společnosti žije řada zvláště starších lidí, kteří rádi přenesou odpovědnost za své 
rozhodnutí na lékaře. A je umění profesionála nalézt správnou rovnováhu mezi oběma 
přístupy, která bude vyhovovat oběma stranám.  
 
Při informaci o diagnóze a léčbě konkrétního nemocného nikdy nesmíme zapomenout na 
slovo o prognóze zjištěného (třeba pro nás i „banálního“) onemocnění. Nejde jen o přežití a 
jeho délku, ale pro pacienta je podstatné i ovlivnění kvality života, délka potíží či pracovní 
neschopnosti, případně pravděpodobnost opakování choroby. 
Podle Úmluvy o lidských právech a biomedicíně (čl. 10) je „každý oprávněn znát veškeré 
informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. Nicméně přání každého nebýt takto 
informován je nutno respektovat.”  Nesdělení pravdy je vždy velmi závažné rozhodnutí. Mělo 
by být velmi dobře zváženo a rovněž zaznamenáno do dokumentace, protože přináší jak 
lékaři, tak celému ošetřujícímu týmu řadu organizačních potíží, jejichž nezvládnutí může 
skončit závažným nedorozuměním a naprostým zničením důvěry pacienta. 
Komplikujícím faktorem se mohou stát i příbuzní dotyčného, kteří žijí stále v přesvědčení, že 
nejen mohou, ale dokonce musí být  informováni o zdravotním stavu člena své rodiny. Netuší, 
že informace mohou získat jen tehdy, když si to bude výslovně přát pacient. Častá jsou i přání 
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některých příbuzných na omezení informací vůči pacientovi, ke kterému (až na výjimečné 
situace) nemají žádno právo! 
 
Lze říci, že lékař by měl zůstat v každé situaci profesionál, udržet emoční neutralitu, a i 
v konfliktní situaci  se chovat klidně, laskavě a vstřícně, i když to určitě není snadné. Bylo 
prokázáno, že efektivní komunikace mezi lékařem a pacientem může v řadě případů zlepšit 
zdravotní stav stejně jako řada léků. A způsob, jakým lékař sděluje informace pacientovi, je 
stejně významný jako informace samotná. 
 
 
2.3. KOMUNIKACE V TÝMU 
 
K pacientovi, ani k jeho příbuzným nepřistupuje lékař jako jednotlivec, ale většinou jako člen 
týmu, jehož součástí jsou jednak i jiní lékaři, ale i další zdravotnický personál (zdravotní 
sestry, sanitáři, laboranti). I za jejich chování svým způsobem odpovídá, protože právě oni 
jsou schopni svým nevhodným přístupem zhatit dobrý dojem z  námi vykonané práce (na 
druhou stranu ho mnohdy pomohou spíše vylepšit). Každý lékař by měl být vzorem chování 
pro své spolupracovníky, protože tak může nejen zabránit existenci různých nešvarů mezi 
zdravotnickým personálem (společensky nevhodné chování, porušování lékařského tajemství 
a nedostatečná ochrana soukromí pacienta, …), ale i zlepšit vzájemnou spolupráci.  
Zdravotní sestra je rovnocenným (v současné době často také vysokoškolsky vzdělaným) 
partnerem v naší práci, a rozhodně její pracovní náplní není udržování pohodlí lékaře. 
Zvláštní kapitolou jsou vztahy a spolupráce mezi lékaři. „Základem vztahů mezi lékaři je 
vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování spolu s kritickou náročností, 
respektováním kompetence, s přiznáním práva na odlišný názor. Lékař nesmí podceňovat a 
znevažovat profesionální dovednosti, znalosti i poskytované služby jiných lékařů, natož 
používat ponižujících výrazů o jejich osobách, komentovat nevhodným způsobem činnost 
ostatních lékařů v přítomnosti nemocných a nelékařů.“ (Etický kodex České lékařské 
komory) 
Pravdou je, že se navzájem oslovujeme „kolego“, ale v málokteré profesi se tak často 
setkáváme s „nekolegiálním“ chováním. Je neprofesionální kritizovat svého kolegu před 
pacientem! Každý z nás je chybující, a tento přístup se může lehce obrátit proti nám. Pokud 
považujeme naše připomínky k postupu kolegy opravdu za podstatné a nezbytné, pak je 
vhodné řešit je přímo s dotyčným, a ne přes pacienta.  
 
 
2.4. LÉKAŘSKÉ TAJEMSTVÍ ANEB POVINNÁ MLČENLIVOST LÉKAŘE 
 
Pojem lékařské tajemství je velmi dobře znám jak mezi zdravotníky, tak laiky, vždyť každý 
lékař se k němu zavazuje již při své promoci (Hippokratova přísaha). Přesto dle našeho 
právního řadu nic takového neexistuje – již od 50. let minulého století se hovoří o povinné 
mlčenlivosti. 
Podle § 55 odst.2 písm. d) zákona č. 20/1966 Sb., o péči  o zdraví lidu, je každý zdravotnický 
pracovník povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 
s výkonem svého povolání, s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem 
ošetřované osoby nebo kdy byl této povinnost zproštěn nadřízeným orgánem v důležitém 
státním zájmu, povinnost oznamovat určité skutečnosti, uložená zdravotnickým pracovníkům 
zvláštními právními předpisy, není tím dotčena. 
Je patrné, že mlčenlivost lékaře nedosahuje rozsahu zpovědního tajemství, či mlčenlivosti 
advokáta. Kdy tedy může lékař mlčenlivost porušit? 
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1. Pokud je zproštěn přímo pacientem, nejčastěji směrem k příbuzným, ale např. i 
k zaměstnavateli, nebo komerční pojišťovně. Vždy je vhodné toto podložit i 
písemným souhlasem. 

2. V důležitém státním zájmu – v současné době spíše raritní. 
3. Sdělování údajů orgánům činným v trestním řízení, se souhlasem soudce. 
4. Oznamovací povinnost lékaře – pouze u některých trestních činů!, jako je třeba týraní 

svěřené osoby, či vražda, ale i řada dalších v současnosti spíše kuriózních (vlastizrada, 
rozvracení republiky,..). S tím souvisí i povinnost překazit trestný čin, z které již ale 
automaticky nevyplývá povinnost čin oznámit (např. pohlavní zneužívání)   

Z výše uvedeného se zdá, že rozsah povinné mlčenlivosti je vymezen dostatečně, přesto se 
vyskytují mezní situace, kdy je potřeba se opřít spíše o mravní, než právní normu. 
Častým pochybením lékařů je kolektivní chápání povinné mlčenlivost – to znamená, že je 
aplikovaná pouze směrem k laikům, ale lékaři žijí v přesvědčení, že jich se nedotýká. Kdo 
z nás někdy nežádal svého kolegu o informace o pacientovi, kterého přímo neléčil, nebo 
naopak kolegovi podobné informace neposkytnul? 
Mlčenlivost studentů lékařské fakulty, či jiných zdravotní škol není zákonem řešena vůbec, a 
někdy bývá studenty i trestuhodně opomíjena! 
Není vzácné prezentování zajímavého lékařského případu na vědeckém foru, bez potlačení 
citlivých osobních údajů dotyčného. 
A zřejmě nejfrekventovanějším nešvarem naší medicíny je stále přežívající model velké 
vizity, kde se bez skrupulí řeší zdravotní i velmi osobní otázky pacienta, nejen před celou 
skupinou zdravotníků, ale hlavně před všemi dalšími pacienty na pokoji! Analogicky totéž 
probíhá při vyšetřování pacientů na pokojích, ve fakultních nemocnicích mnohdy i 
opakovaně, protože samostatné vyšetřovny jsou u nás vzácností. 
A jak může být porušení povinné mlčenlivosti potrestáno? Je potřeba si uvědomit, že to co 
bylo před více než 15 lety „pouhým“ etickým pochybením lékaře, se v současné době stává 
trestným činem s horní sazbou odnětí svobody až na 5 let, zákazem činnosti či peněžitým 
trestem. Rovněž i porušení oznamovací povinnosti je trestným činem.  
 
 
2.5. INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 
Informovaný souhlas je poměrně nová věc, která se vyskytuje v medicíně až od 50. let 
minulého století. V paternalistickém pojetí medicíny, kde sdělování pravdy a rozhodování 
stálo na ošetřujícím lékaři, neměl větší smysl. 
Před jakýmkoliv diagnostickým či terapeutickým výkonem je nutné obdržet souhlas pacienta 
(pozor na jazykovou barieru!). Může být ústní, písemný i konkludentní, tj. dotčená osoba 
svým jednáním dává najevo svůj souhlas (natáhne ruku a nechá si změřit tlak či provést 
krevní odběr). Před většími výkony je vhodné mít souhlas písemný – v současné době se 
získání písemného souhlasu stává nedílnou částí postupu dle lege artis. Písemný souhlas je ale 
pouhým potvrzením o tom, že pacient byl informován. Samotná informace by měla 
proběhnout ústně, v dostatečném časovém předstihu a prostoru, a ve formě přizpůsobené 
mentální schopnosti dotyčného tak, aby jí byl schopen porozumět. Každá osoba by rovněž 
měla být informována nejen o účelu a povaze zákroku, ale i o jeho důsledcích a rizicích. 
V závěru písemného souhlasu by vždy měla být formulka „ že pacient byl dostatečně 
informován lékařem (jméno) a měl možnost se zeptat na všechny otázky, které ho zajímaly“, 
dále by neměla chybět jasná formulace buď ohlasu či nesouhlasu, datum, podpis pacienta, 
lékaře (případně svědka). 
Samozřejmě, každý může svůj souhlas kdykoliv odvolat! A jakákoliv forma nátlaku při 
získávání informovaného souhlasu je nepřípustná! 
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Může lékař léčit i proti vůli pacienta? 
Podle § 23 odst.4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči  o zdraví lidu, bez souhlasu nemocného je 
možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony a je to podle povahy onemocnění třeba, převzít 
nemocného i do ústavní péče: 

a) jde-li o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení 
b) jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své 

okolí 
c) není-li možné, vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného, vyžádat si jeho souhlas a 

jde o nedokladné výkony nutné k záchraně života či zdraví 
d) jde-li o nosiče, 

Pokud je pacient bez svého souhlasu hospitalizován, je třeba do 24 hodin oznámit tuto 
skutečnost soudu v místě, ve kterém má sídlo zdravotnické zařízení. 
Je-li naopak pacient plně způsobilý k platnému projevu vůle a odmítá potřebnou péči 
doporučenou lékařem, nemůže mu být tato péče vnucována, a to ani tehdy, pokud hrozí vážné 
zhoršení zdravotního stavu či dokonce úmrtí. 
Odmítá-li pacient potřebnou péči, je potřeba sepsat negativní revers (informovaný 
„nesouhlas“). Tento nelze nahradit pouhým zápisem do zdravotnické dokumentace, musí být 
sepsán, i pokud ho pacient odmítá podepsat (v tom případě se dá podepsat svědkovi). 
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