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Úmluva o lidských právech
a biomedicíně


Úmluva – sdílený morální základ nebo čistě politický kompromis?



obecnost norem, tak, aby panovala shoda =) vyhnutí se některým
kontroverzím (status embrya, apod.), flexibilita a vágnost jazyku



pluralistické (deontické, isnaturalistické, konsekvencialistické, atd.)
přístupy k interpretaci článků



Často se tvrdí, že vychází ze dvou principů



Princip důstojnosti (dignity)

Princip autonomie
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> Princip autonomie

Definice informovaného souhlasu?


Definice výčtem prvků: /panuje shoda


Úmluva – „Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést
pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a
informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována
o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená
osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.“



Bechaump Faden
: 1. sdělení informací (disclosure)
: 2. porozumění (comprehension)
: 3. dobrovolnost (voluntariness)
: 4. kompetence (competence)
: 5. souhlas, povolení (consent)



Definice teleologická


Problém – řada názorů v oblasti bioetiky i práva



Etické cíle



1. Respekt k autonomii
Silný – share-decission making

Slabší verze – autonomní autorizace



2. Moderní rituál – navázání osobního vztahu důvěry



(respekt k druhému jako k subjektu – důsledek
medicínské technologie a vítězné medicíny)



3. Konsekvencionalistický přístup / Law & Economic



(beneficence model)

Právní teorie informovaného souhlasu


Právo na sebeurčení ?



Pragmatický vývoj na základě rozvoje civilního deliktního práva /
tort law v případě zásahu do fyzické integrity



Konsens + informace
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Německo


konec 19. století a souhlas v případě zásahu do této integrity =)
rozbor zásady volenti non fit injuria (tj. souhlasícímu se neděje
bezpráví) – stačí zákrok lege artis nebo je třeba souhlasu? =)
přenesení teoretické debaty do rozhodnutí soudů
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konec 19. století a souhlas v případě zásahu do této integrity =) rozbor
zásady volenti non fit injuria (tj. souhlasícímu se neděje bezpráví) – stačí
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USA


1914 - Schoendorff v. Society of New York Hospital –



„každý dospělý člověk zdravé mysli má právo rozhodovat o tom, co
se má stát s jeho tělem; chirurg, který operuje bez souhlasu pacienta,
jedná protiprávně“



1957 - Salgo v. Leland Stanford Jr. University Board of Trustees

Právní teorie informovaného souhlasu – míra
informací o rizicích




informace o rizicích a negativních následcích - o čem je nutné
informovat


standard objektivní (lékař-odborník)



standard rozumného pacienta



standard subjektivní

Právní teorie informovaného souhlasu – míra
informací o rizicích


informace o rizicích a negativních následcích - o čem je nutné
informovat


standard objektivní (lékař-odborník)




standard rozumného pacienta






Vychází z obvyklé medicínské praxe, kritérium poučení podle toho, jaké by rozumný
lékař učinil za stejných nebo obdobných podmínek x oslabuje princip individuální
autonomie
Co by potřebovala vědět rozumná osoba při svém rozhodování x neposiluje
postavení individuálního pacienta

standard subjektivní


Co konkrétní pacient považuje pro své rozhodnutí x zátěž pro lékaře, zneužití při
soudních sporech



přístup německý – limitace - informace, které jsou podstatné pro jeho rozhodnutí
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Objektivní standard – zda by rozumná osoba souhlasila
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problematika forward looking (nastavení pravidel) a backward looking
(aplikace a hodnocení důkazů)



Jak postupovat optimálně?



Idealisté /bioetici/ vs. Realisté /lékaři/ vs. Pragmatici /právníci



Idealisté – apel na subjektivní standard, na etické aspekty,
individuální přístup, pacient jako subjekt, poučení jako pokračující
dialog, balancování nerovnováhy postavení



Realisté - vyžaduje většina pacientů opravdu dialog?



Jsou opravdu zisky získané dialogem natolik velké, aby byly hodné
ztráty dalšího času, peněz, a nových obav pacienta?
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Pragmatici – podle toho, koho zastupuji



Jak postupovat optimálně?



Lon Fuller „Morálka práva“ – morálka aspirace a morálka povinnosti



dohoda „absolutně“ poučených – nesplnitelný ideál = m. aspirace!


Praxe – ambulantní, lůžková péče



právní apel na výčet prvků – formální naplnění všech elementů



právní úprava je nutnou nikoliv však postačující podmínkou pro
etickou realizaci vztahu lékař pacient

Závěr


Čl. 5 Úmluvy je standardní konsensuální právní text, bez morálně
vyhraněné teorie



Je to nutné minimum = nutná, nikoliv postačující podmínka pro
etický vztah lékaře a pacienta



Neodpovídá na to, zda se přiklání k subjektivnímu standardu nebo
objektivnímu standardu /tj. zda je spíše idealistická/ - interpretace
na úrovni států



Při výuce a při praxi bychom neměli kromě
forenzního hlediska zapomínat na „morálku aspirace“

Děkuji za
pozornost
…

…a
hédonikům za
trpělivost…

