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 Proč poskytovat paliativní péči v DS 

 

DS jsou místem, které je pro mnoho klientů 
opravdovým domovem 

Proto chceme aby klienti DS mohli odcházet z 
tohoto světa podle svých představ 

Proto chceme poskytovat paliativní péči  
 

 



Právní úprava 
 
 Zk. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a      

podmínkách jejich poskytování 
§ 36 

 Úmluva o lidských právech a biomedicíně 
Čl.9 



 
 

Dříve vyslovené přání 
 
PŘEDEM VYJÁDŘIT  svou vůli  
pro případ ztráty schopnosti vyslovit 
souhlas či nesouhlas s poskytnutím 
zdravotních služeb a způsobem jeho 
poskytování 

 



 
 

Dříve vyslovené přání 
 
PŘEDEM VYJÁDŘIT  svou vůli  
pro případ ztráty schopnosti vyslovit 
souhlas či nesouhlas s poskytnutím 
zdravotních služeb a způsobem jeho 
poskytování 

 



Formální náležitosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Písemná forma  

 Ověřený podpis 
klienta 

Písemné poučení 
pacienta o důsledcích 
jeho rozhodnutí a to 

lékařem 



Obsahové náležitosti 
 
 vymezení situací na které se vztahuje 
 
 vyjádření pacienta ke konkrétním medicínským opatřením  
 
 např.  
umělé podávání výživy a tekutin, dechová podpora, hospitalizace 
 
 výslovné vyjádření k možným dopadům rozhodnutí pacienta 
 
 prohlášení pacienta, že si je vědom důsledků svých rozhodnutí 
 
 poučení lékaře a jeho podpis 
 
 Situace, kdy při nevědomosti DVP je odmítaná léčba zahájena a 

pacient si v této situaci bude přát její ukončení 
 
 
 
 
 
 
 



Vyjádření lze učinit i při přijetí do 
péče poskytovatelem  
nebo v průběhu hospitalizace  
 
 Není nutný ověřený podpis 

 zaznamená se do zdravotnické dokumentace 

Je jím vázán POUZE příslušný poskytovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podmínky uplatnění a závaznost 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacient není 
schopen svou vůli 

vyjádřit 
Vznik situace která 

je DVP 
předpokládána a 

formulována   

Poskytovatel má 
dříve vyslovené 

přání k dispozici 



  
 
 
 

 

     DVP a předběžné prohlášení 
 
  Upraveno v § 38 zk. č. 89/2012 OZ  
    V očekávání vlastní nezpůsobilosti  
        právně jednat  projev vůle 
   aby mé záležitosti byly spravovány 
        určitým způsobem  
  určitou osobou 
 aby se určitá osoba stala mým opatrovníkem 
 
Formální náležitosti 
  veřejná listina 

nebo podpisy dvou svědků 
 



Nález Ústavního soudu 2078/16 
V oblasti poskytování zdravotní péče je třeba plně ctít zásadu 
svobody a autonomie vůle a možnost pacienta odmítnout 
poskytnutí péče, byť by byla považována za nezbytnou pro 
zachování života. Lékaři a další zdravotničtí pracovníci mohou 
takové osoby přesvědčovat, mohou se snažit je přimět ke změně 
jejich postoje, pokud je pro ně zjevně škodlivý, ale v konečném 
důsledku nemohou zabránit realizaci rozhodnutí o odmítnutí 
péče, které bylo učiněno na základě svobodné a vážné vůle 
svéprávné osoby, pouze z toho důvodu, že se domnívají, že toto 
rozhodnutí danou sobu poškozuje.    
 
Pokud je tomu skutečně tak, že osoba pomoc odmítá, je povinností toto 
přání respektovat a nelze jednat proti vůli osoby. Pokud by tak bylo 
činěno, je takové jednání v rozporu s právem na respektování osobní 
autonomie.  
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