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Pochybení v perioperační péči 



Odpovědnost 

 Základem odpovědnosti je spáchání takového činu, kdy 
vzniká povinnost strpět sankce stanovené  platnou 
legislativou. 



Legislativa  

 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 
 Listina základních práv a svobod  
 Úmluva o lidských právech  
    a biomedicíně č. 96/2001 Sb.m.s. 
 Zákoník práce  

 Občanský zákoník  
 Občanský soudní řád  
 Obchodní zákoník  
 Správní řád  
 Trestní zákoník  
 Trestní řád  
 Zákon o ochraně osobních údajů  
  

 



Legislativa  

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění pozdějších předpisů    

   Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích  
 Vyhl. č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální 

technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení  
 Vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci  
 Vyhl. č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální 

personální zabezpečení zdravotních služeb  
 Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdrav. 

povoláních  
 Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech nelékařských 

zdravotnických pracovníků   
 
 
 
 
 
 
 



Odpovědnost ve zdravotnictví 

 Správněprávní 

 Trestně právní 

 Občanskoprávní 



Správněprávní odpovědnost 
 

 To znamená, že určitým chováním může být spáchán 
přestupek nebo správní delikt - odpovědnost 
správněprávní 

 

Odpovědnost za způsobenou škodu / újmu, 
která má sloužit k nápravě důsledků protiprávního 
jednání nebo kompenzaci za ně.  

 



Trestněprávní odpovědnost 
 

 Trestněprávní odpovědnost je odpovědností za 
trestné činy neboli taková protiprávní jednání, za 
která je možné uložit trestněprávní sankci (včetně 
trestu odnětí svobody).  

 Trestné činy se projednávají ve trestním řízení 
soudním a sankce za ně ukládají soudy. 

 Trestní odpovědnost se uplatní pouze tehdy, pokud 
se jedná o zaviněné jednání, ve formě úmyslu nebo 
nedbalosti 



Občanskoprávní odpovědnost 

 Občanskoprávní odpovědnost je obecně 
odpovědností za soukromoprávní delikt, resp. za 
porušení právní povinnosti stanovené zákonem nebo 
smlouvou, případně za porušení dobrých mravů, 
v jehož důsledku někomu jinému vznikne škoda.   

 

 



Občanskoprávní odpovědnost 

 Občanský zákoník udává, že  

„vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti 
soukromého života, je každý povinen počínat si 
při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné 
újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na 
vlastnictví jiného“  

 

  Za škodu odpovídají jak fyzické osoby, tak osoby 
právnické. 

 



Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví 

 Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb za 
škodu nebo neoprávněný zásah do práva na ochranu 
osobnosti způsobené pacientovi. 



 

Předpoklady vzniku odpovědnosti 
 
 

 protiprávní jednání  

nejčastěji porušení povinnosti postupovat tzv. lege 
artis, tedy povinnost postupovat v souladu se 
současnými dostupnými poznatky lékařské vědy 

porušení povinnosti provádět lékařský zákrok jenom 
na základě svobodného a informovaného souhlasu 
pacienta 

porušení povinné mlčenlivosti  

porušení povinnosti vést zdravotnickou dokumentaci 

 



Předpoklady vzniku odpovědnosti 

 škodlivý následek 

 příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a 
škodlivým následkem (tzv. kauzální nexus) 

 zavinění - vnitřní psychický vztah člověka ke 
skutečnostem, které zakládají právní odpovědno 

 



Odpovědnost za škodu 
 

 Obecná odpovědnost za škodu způsobenou 
porušením povinnosti 

 

 Zaměstnanec nikdy neodpovídá přímo poškozenému  
odpovídá poskytovatel zdravotních služeb. 

 Zaměstnavatel musí prokázat, že jeho zaměstnanec 
nejednal nedbale 



Odpovědnost za škodu 
 

 B) Odpovědnost za škodu způsobenou provozní 
činností 

 C) Odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi 
mající původ v povaze použité věci 

 odpovědnost za bezvadnost látky, za neselhání přístroje, ale i 
za chybějící vlastnost, kterou by věc měla mít, byl-li právě její 
nedostatek příčinnou vzniku škody (např. nesterilita 
injekčních stříkaček) 

 odpovědnost je však dána také tehdy, jestliže použitá věc 
nebyla vadná, ale právě svou povahou způsobila vznik škody  

    např. ZZ tak bude odpovídat i za vedlejší účinky, které mají  
    za následek vznik škody, o nichž nebylo ZZ známo, že k  
    nim dochází 

 



Způsob a rozsah náhrady škody na zdraví 
 

 1. Náhrada hmotné škody 

ztráta na výdělku 

 ztráta na důchodu  

náhrada nákladů spojené s léčením  

 

V případě usmrcení pacienta náklady na výživu 
pozůstalých a přiměřené náklady spojené s 
pohřbem. 



 Náhrada nehmotné újmy 

a) škoda na zdraví - jednorázové odškodnění za 
bolest a ztížení společenského uplatnění 

b) škoda na životě - jednorázové odškodnění 
pozůstalým za usmrcení osoby blízké 

 

 od 1.1.2014 záleží na uvážení soudu, nahradit by se 
měla veškerá újma 

 



Kazuistika- 22.3.2006 

 Po skončení operace v celkovém čase 200 minut byly 
zjištěny popáleniny II.a III. stupně zejména v 
hýžďové oblasti na zadní straně DK a i částečně II. 
stupně na dorzální straně HK 

 Pacient ležel po celou dobu operačního výkonu na 
vyhřívané podložce, která byla krytá jednorázovým 
prostěradlem. Ležel v suchu, měl na sobě 
jednorázovou plenu.  Na pacientovi byla sterilní 
jednorázová PVC rouška a textilní rouška. Zákrok byl 
aplikován bipolární pinzetou na tváři. 

 



Kazuistika 

 Při operaci byly použity mimo jiné  přístroje: 

Elektrokoagulace  

Poduška pod pacienta - ohřev  

 Před použitím byly oba přístroje zkontrolovány bez 
závad. 

 Poduška byla zkontrolována autorizovaným servisem 
firmy, nebyly zjištěny žádné závady, viz Servisní protokol. 

 Vzhledem k tomu, že je podezření v použití kombinace 
těchto přístrojů, neboť mohlo dojít k indukci VF energie ( 
pálení ) na uhlíková vlákna, která jsou v podložce. Bude 
provedena kontrola revizním technikem elektro. 

 



Kazuistika 

 Oznámení policii 

 Vyšetřování policií –soudní znalci    2006 

 Trestní jednání     2006- 2010 

 Občanskoprávní jednání (ZZ / postižení) 

  2006 - 2012 

 Občanskoprávní jednání – ZZ/ dodavatel  

  2012 - dosud 

 
•                                     

 

 



Prevence 

 Dodržení legislativy 

 Kontrola dodržování platných postupů 

 Vedení dokumentace 

 

 

 

 Pojištění odpovědnosti  

 



 Pobyt ve zdravotnickém zařízení patří k 
nejrizikovějším činnostem. 

 K mimořádným událostem dochází častěji než k 
autonehodám. 

 Předejít se nedá všemu. 

    

    Kdo je připraven není zaskočen.  
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        Děkuji za pozornost  
 

 

Zdroje:  

 Platná legislativa 

 Medicínské právo, C.H.Beck, 2011 - str. 381 - 398 

 Zdravotnická praxe a právo, Leges, str. 33-42 

 


