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Triáž pacientov s COVID-19. Dostanem potrebnú liečbu?
/ Otázky a odpovede
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Ako je to s informovaným súhlasom? Čo ak ako pacient nebudem súhlasiť s výsledkom triáže?
Aktualizované ku dňu: 10.05.2021
Informovaný súhlas je vo všeobecnosti nevyhnutnou podmienkou na vykonanie akéhokoľvek zdravotníckeho výkonu. Ním vlastne
pacient vyjadruje súhlas s vykonaním zákroku. Informovanému súhlasu vždy musí predchádzať poučenie pacienta o zákroku.
V niektorých situáciách informovaný súhlas nie je potrebný. Je to v prípadoch, kedy pacient informovaný súhlas s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti nemôže udeliť, resp. sa nevyžaduje. Ide o situácie, keď sa sleduje verejný záujem spoločnosti (ochranné
liečenie, prenosné choroby), alebo sa sleduje ochrana pacienta, nakoľko pacient nie je v stave spôsobilom posúdiť svoj zdravotný
stav (neodkladná zdravotná starostlivosť a bezvedomie).
Rovnaký princíp platí aj pri zdravotníckych výkonoch, ktoré súvisia s triážou. Ak ošetrujúci lekár, resp. konzílium lekárov rozhodne
o poskytovaní intenzívnej starostlivosti, napríklad o pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu a pacient je v stave, že informovaný súhlas
vzhľadom na svoj zdravotný stav udeliť môže, musí takýto súhlas poskytnúť. Má však zároveň právo takúto liečbu odmietnuť.
Ak je výsledkom procesu triáže rozhodnutie, že pacientovi nebude poskytovaná intenzívna starostlivosť, takéto rozhodnutie je
medicínskym rozhodnutím a nie je viazané na informovaný súhlas pacienta. V takomto prípade však musí byť pacientovi poskytnutá
iná pre pacienta primeraná a dostupná zdravotná starostlivosť, ktorá bude smerovať k zlepšeniu alebo udržaniu čo najlepšej kvality
života, k liečbe príznakov ochorenia či zmierňovaniu utrpenia. Pri všetkých medicínskych výkonoch spojených s takouto liečbou sa
taktiež informovaný súhlas pacienta vyžaduje.

Nenašli ste odpoveď, ktorú ste hľadali?
Napíšte nám na office@medius.sk
Po návšteve Vášho lekára sa zastavte na www.podakuj.sk

Chcete sa o tomto projekte dozvedieť viac?
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