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Pokud ano, napi!te nám e-mail na adresu: 
florence.redakce@ambitmedia.cz a do 
p"edm#tu napi!te „kvíz“. 
T!i vylosovaní od nás  
získají knihu "ekáme  
d#$átko z nakladatelství  
Grada Publishing.  
Sout#$ trvá do 24. zá"í 2013.

Poznáte, o kterou 
nemocnici se jedná?

Správná odpov$%  
z minulého &ísla byla:
k!lní pásek pro dosp"lé.

L idé jsou svobodni a rovni v d#-
stojnosti i v právech, jak stanoví 
$l. 1 Listiny základních práv 

a svobod. Ka%d! má právo na ochranu 
své osobnosti, zejména %ivota, zdraví, 
ob$anské cti, lidské d#stojnosti, jako% 
i svého jména a projev# osobní pova-
hy. Právo chrání d#stojnost a svobodu 
$lov"ka, a to bez ohledu na jeho spo-
le$enské postavení nebo zam"stnání. 
Lze tedy konstatovat, %e i poskytovatelé 
zdravotnick!ch slu%eb, v na&em p'ípad" 
sestra p'i poskytování o&et'ovatelské 
pé$e, má právo na ochranu své lidské 
d#stojnosti a sv!ch práv a na ochranu 
p'ed neoprávn"n!m zasahováním do 
soukromí nebo jin!m zneu%íváním údaj# 
o své osob". 

Skutkov% stav – záznam  
o ne&ádoucí události
Pacientka dorazila v doprovodu matky 
a otce na akutní stomatologické o&et'ení. 
V kartotéce byla zapsána v 15.21 hod. 
P'ed vstupem do ordinace nás otec 
pacientky vulgárn" napadl, proto%e 
pacientka údajn" dlouho $ekala (udával 
1,5 hodiny). Otec vy%adoval kontakt na 
nad'ízeného, kter! mu nebyl okam%it" 

poskytnut, a poté vrazil do ordinace, 
kde zhotovil mou fotografii na mobilní 
telefon. Poté se je&t" v $ekárn" choval 
agresivn" k ostatnímu personálu s tím, 
%e si bude st"%ovat. Byl z n"ho cítit alko-
hol. Pacientka pak byla bez jak!chkoliv 
problém# o&et'ena za p'ítomnosti matky.

Diskuze
Námitka proti délce $ekací doby na o&et-
'ení je jeden z $ast!ch d#vod# stí%ností. 
Je fakt, %e daleko $ast"ji podává stí%-
nost doprovod pacienta ne% o&et'ovan! 
pacient. (et'ením bylo zji&t"no, %e $eka-
cí doba pacientky byla podstatn" krat&í, 
ne% kterou uvád"l otec, a byla daná 
po$tem pacient#, kte'í p'i&li na o&et'ení 
p'ed pacientkou, její% otec si st"%oval. 
Je v&ak nutné p'ipomenout, %e $ekací 
doba 1,5 hodiny je v"t&inou pacient# 
akceptována jako p')atelná. Pokud otec 
po%adoval kontakt na nad'ízeného, 
je to jeho právo, a m"l mu b!t proto 
poskytnut bez zbyte$ného prodlení, 
ale p'ednost má o&et'ení pacienta, co% 
se v tomto konkrétním p'ípad" stalo. 
V záznamu je d#le%ité konstatování, %e 
u konfliktního doprovodu pacientky byly 
známky po%ití alkoholu.

Pokud si otec po'izoval foto sestry, 
postupoval protiprávn", nebo* písem-
nosti osobní povahy, podobizny, obráz-
kové snímky t'kající se fyzické osoby 
sm$jí b't po(ízeny nebo pou)ity jen 
s jejím souhlasem. A sestra mu souhlas 
nedala.

 
Záv#r
(et'ení prokázalo, %e zatímco napadená 
sestra se zachovala i v této vyhrocené 
situaci správn" a profesionáln", dopro-
vod pacientky – otec pacientky jednal 
nejen neeticky, ale i v rozporu s pravi-
dly ob$anského sou%ití a protiprávn". 
Od projednání chování a jednání otce 
pacientky p'ed p'estupkovou komisí 
bylo upu&t"no, proto%e se zú$astn"n!m 
jevilo jako neefektivní.

Pou'ení
Je nutné p'ipravit se na skute$nost, 
%e i p'i odborn" správném a etickém 
poskytování o&et'ovatelské pé$e m#%e 
a bude docházet ke kolizím a neopráv-
n"nému napadání sester. P'edejít 
konfliktu ve v&ech p'ípadech nelze. Pro 
obhajobu sester je v&ak d#le%it! záznam 
o ne%ádoucí p'íhod". 

právo

Fotografování sestry  
p"i konfliktu

text: JUDr. MUDr. Lubomír Vondrá!ek, Bc. Eva Ku!ková

* Kniha s ozna%ením ná( tip  
je podrobn#ji recenzována  
na na!em webu. / www.florence.cz

nové knihy

S D*TMI CHYT+E 
A MOUD+E 
Psychologie v'chovy pro 
rodi&e a prarodi&e
/ Pavel +í&an / Portál, s. r. o. / 
176 s., 255 K$ / 

Kniha má $tená'i usnadnit 
vhled do jeho vlastních 
postoj#, pocit# a motiv# ve 
vztahu k d"tem a k celé rodin". 
Mezi témata, jim% je v"no-
vána pozornost, pat'í citová 
v!chova, jídlo, hospoda'ení, 
vyrovnávání se s násilím 
a agresí, sexuální v!chova, 
genera$ní sou%ití apod. 
Zku&en! autor $tená'#m nabízí 
psychologicky „chytré“ v!-
chovné  techniky s  konkrétními 
díl$ími cíli.

,EKÁME D*-ÁTKO .  
2., aktualizované vydání
/ Martin Gregora, Milo/ Vele-
mínsk' ml. / Grada Publishing, 
a. s. / 384 s., 399 K$ / 

Druhé vydání velmi úsp"&né 
publikace provede rodi$e obdo-
bím t"hotenství, porodu a pé$í 
o dít" do t'í a% $ty' let v"ku. Uni-
kátní ultrazvukové snímky p'i-
bli%ují tajemství nitrod"lo%ního 
%ivota plodu. Uvedena je také 
problematika pracovního vytí%e-
ní a sexuálního %ivota t"hotné 
%eny, mo%nosti sportování 
a cestování v t"hotenství. Nov" 
je za'azena kapitola o porodu 
bez násilí. Praktické návody 
pomohou p'i v!chov" a v!%iv" 
dít"te, p'i potí%ích s kojením $i 
se zavád"ním nemlé$né stravy, 
stejn" jako p'i pé$i o nemocné 
dít". Nechybí o$kovací kalen-
dá', kalendá' preventivních 
prohlídek, zásady první pomoci, 
kapitoly o relaxaci a masá%ích 
t"hotné %eny, ale také o plavání 
a masá%ích kojenc#.

SESTRA  
A PERIOPERA,NÍ PÉ,E
/ Jana Wichsová, Petr P(ikryl, 
Renata Pokorná, Zuzana Bittne-
rová / Grada Publishing, a. s. / 
192 s., 279 K$ / 

Publikace pro sestry se zam"-
'ením na práci na opera$ním 
sále slou%í jako u$ebnice 
odborného modulu specia-
liza$ního vzd"lávání sester 
Periopera$ní pé$e, tak jak to 
vy%aduje nová úprava spe-
cializa$ního vzd"lávání podle 
MZ +R. Je také p'íru$kou, která 
uvede do prost'edí opera$ních 
sál# v&echny za$ínající sestry 
je&t" p'ed zapo$etím speciali-
za$ního studia.

ROZVOJ DOVEDNOSTÍ 
DOSP*L0CH LIDÍ  
S MENTÁLNÍM  
POSTI1ENÍM
/ Vendula Solovská a kol. /  
Portál, s. r. o. / 192 s., 289 K$ / 

V knize jsou podrobn" rozpra-
covány postupy pro zvládání 
r#zn!ch situací, do nich% se 
lidé s mentálním posti%ením 
b"%n" dostávají. Popsána 
je nap'íklad problematika 
komunikace, rozvoje logického 
my&lení, orientace v $ase, 
v prostoru, nakupování, 
cestování, zdravého %ivotního 
stylu, navazování partner-
sk!ch, spole$ensk!ch vztah# 
aj. Ka%dou kapitolu uzavírá 
kazuistika z praxe.

anketa
Pokud byste m!li 
podstoupit operaci, 
báli byste se jako 
zdravotníci anestezie?

23 % / Ano
"3 % / Ne
* Anketní otázka pro p!í(tí 
m#síc zní: Umíte sná(et bolest? 
Hlasovat m&$ete na na!ich 
webov'ch stránkách  
www.florence.cz a na na!em 
facebooku. V'sledky uve"ejníme 
v p"í!tím %ísle Florence.

Druh! ro$ník T!dne komunikace osob se sluchov!m 
posti%ením (TKOSP) prob"hne po celé +R v t!dnu 
od 21. do 29. zá'í. Projekt p'iná&í nejen informace 
o sv"t" osob se sluchov!m posti%ením, ale zárove, 
tyto osoby a organizace, které jim pomáhají, pod-
poruje. Program pro &irokou ve'ejnost tvo'í r#zné 
akce p'ipravené NNO, &kolami a univerzitami.

Sluchové posti%ení pat'í mezi nejroz&í'en"j&í 
posti%ení u nás. V +R %)e odhadem p#l miliónu 
takto posti%en!ch osob. TKOSP se koná v rámci 
Mezinárodního dne nesly&ících. (iroké ve'ejnosti 
nabízí 'adu seminá'#, p'edná&ek a p'edstavení. 
Zájemci se dozv"dí o typech sluchov!ch posti%ení 
(SP), o komunika$ních prost'edcích a radách, jak 
komunikovat s lidmi se SP, $i o historii znakového 

jazyka. Vedle seminá'# jsou na programu divadelní 
p'edstavení simultánn" p'episovaná a tlumo$ená 
do znakového jazyka pro d"ti i dosp"lé, sportovní 
odpoledne, komentované prohlídky botanické 
zahrady s vyu%itím online p'episu a mnoho dal&ích 
zajímav!ch akcí. Pro NLZP je p'ipraven kurz Neboj-
me se komunikace s lidmi se sluchov!m posti%e-
ním, kter! je zalo%en na praktick!ch p'íkladech 
a %ivotních zku&enostech lektorky. Kurz je za'azen 
do kreditního systému dle vyhlá&ky $. 4/2010 Sb.

Zá&titu nad TKOSP p'evzali D. Filipiová, hlavní 
m"sto Praha, MUDr. M. Cabrnoch, Mgr. J. Zimola 
za Jiho$esk! kraj, Mgr. P. Tulpa za Libereck! kraj, 
M. Novák za Moravskoslezsk! kraj, MUDr. J. B"-
hounek za kraj Vyso$ina, Ing. P. (otola za Pardu-
bick! kraj, M(MT, MPSV +R, doc. MUDr. L. Heger, 
CSc., JUDr. M. Ha&ek za Jihomoravsk! kraj, RSDr. 
S. Rybák za Ústeck! kraj. Celorepublikov! program 
bude zve'ejn"n na stránkách www.orbipontes.cz 
a fcb ORBI PONTES.  tz

Sv#t osob se sluchov'm 
posti$ením p"iblí$í  
t'den komunikace
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Doporu'te 
sv%m  
pacient)m

kvíz


