
SEKCIA ETIKY A BIOETIKY 

 

43 

PRINCÍP REŠPEKTOVANIA AUTONÓMIE VO VZŤAHU MEDZI POSKYTOVATEĽOM 

A PRIJÍMATEĽOM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

 

ANNA FRAJTOVÁ 

 

 

 

Stupeň, forma, ročník štúdia: PhD., externá, 1. 

Študijný program: etika 

Konzultantka: prof. PhDr. Viera Bilasová, CSc.  

 

Kľúčové slová: princíp autonómie, biomedicínska etika, dôvera, vzťah, rešpekt, lekár, 

pacient, dôstojnosť 

 

 

 

1 Úvod 

V tomto príspevku sa zameriavam na jeden z biomedicínskych princípov, princíp autonómie, ktorý 

sa v posledných rokoch stáva v bioetike veľmi dôležitým a preferovaným. Pokúsim sa predstaviť po-

jem autonómia, pre lepšie porozumenie spomínaného princípu a taktiež sa budem snažiť zistiť, či 

a akým spôsobom dochádza k uplatňovaniu princípu autonómie v medicínskej praxi. Medicína a etika 

sú si veľmi blízke, častokrát však pokladáme etiku za niečo, čo je samozrejmé, čomu nepotrebujeme 

venovať pozornosť. Predsa len je dôležitejšie liečiť nie teoreticky, ale prakticky. Je potrebné nájsť 

teoretické východisko, nestačí konať na základe povinnosti, potrebujeme uvažovať kriticky, premýš-

ľať nad tým, ako a prečo by sme mali zvoliť určitý spôsob konania. Mali by sme zvažovať, ktorý 

princíp uplatniť na daný prípad, ktorý by bol najvhodnejší v danej situácii, podľa ktorého sa riadiť a to 

nie je jednoduché. Dokáže etika poskytnúť odpoveď z čoho by sme mali vychádzať, aby 

v medicínskej praxi dochádzalo k uplatňovaniu princípu rešpektovania autonómie pacienta? Okrem 

odbornosti a praxe získanej počas štúdia na vysokej škole a neustáleho vzdelávania sa lekárov vo 

svojom odbore by som rada zdôraznila potrebu „oprášenia“ etického prístupu a vhodnej komunikácie 

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pretože sa na ňu dnes už tak trochu „zabúda“. Veľakrát sa 

stretneme s vyjadreniami, že lekári majú etiku v sebe, je ich samozrejmou súčasťou. Nie je to len frá-

za, aby sme etike nemuseli venovať hlbšiu pozornosť. Schopnosť dokázať vyriešiť dilematickú situá-

ciu v práci zdravotníkov si vyžaduje hlbšie etické poznanie a orientáciu medzi existujúcimi biomedi-

cínskymi princípmi. Etika a komunikácia sú dnes v medicíne nesmierne dôležité. Mojou snahou 

a cieľom zároveň je okrem princípu rešpektovania autonómie, upozorniť na náročnosť zdravotníckej 

profesie a na zmenu vo vzájomnom vzťahu medziu lekárom a pacientom oproti minulosti. Aj preto sa 

pokúsim stručne popísať dôležitosť vhodnej komunikácie, ktorá vedie k vybudovaniu dôverného 

a partnerského vzťahu a k uznaniu dôstojnosti každého človeka, k uznaniu jeho autonómie. Vo vzťahu 

lekár a pacient je to predovšetkým vľúdny prístup, vhodné slovo a rešpektovanie osobnosti, dôstoj-

nosti každého človeka, a to k vybudovaniu dôvery a dôverného vzťahu na obidvoch stranách. V medi-

cínskej praxi je dôvera tým, čo môže liečebný proces „uľahčiť“. Pojmom uľahčiť mám na mysli vôľu 

odovzdať sa do rúk zdravotníka s nádejou pomoci, ale aj v zmysle otvorenej komunikácie (možnosti 

sa pýtať sa na nejasné) komunikácie bez strachu a bez pocitu menejcennosti, komunikácie a interakcie 

založenej na partnerstve, nie na tradičnom paternalizme.  

V odbornej literatúre je v súčasnosti prítomných mnoho etických princípov a etických teórií, ktoré 

sa od seba obsahovo líšia na základe svojej východiskovej koncepcie.
1
 Najpreferovanejšími sa stali 

                                                      
1
 Už spomínaná rôznorodosť etických teórií robí život komplikovaným napríklad pri výbere vhodného princípu 

pre riešenie určitého prípadu, alebo situácie v praktickom živote zdravotníka v praxi. Na strane druhej, nie je ľahké 
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princípy od Childressa a Beauchampa. Myslím si, že aj napriek svojím kritikom a rôznym výhradám 

voči týmto štyrom princípom, ako napríklad, že nie je možné už spomínané princípy hierarchizovať, 

poskytuje tento model návod, o ktorý sa dá v medicínskej praxi oprieť a z ktorého možno vychádzať 

pri riešení problémov na hranici medicíny a etiky. Podľa samotných autorov sú ich biomedicínske 

princípy (princíp prospešnosti, neškodnosti, autonómie a spravodlivosti) hodnotené ako navzájom 

rovnocenné princípy. Predsa len špeciálne miesto patrí princípu autonómie. Gillon, ktorý by autorom 

za ich prínos v podobe biomedicínskych princípov udelil Nobelovú cenu tvrdí, že autonómia je prvá 

spomedzi „the equals“ – rovnocenných princípov (Herring, 2014, s. 25).  

Pre lepšie pochopenie princípu rešpektovania autonómie pacienta, si potrebujeme objasniť pojem 

autonómia, aby sme ho chápali správne.
2
 Uvediem teda tri koncepty, na ktoré sa pojem autonómie 

niekedy vzťahuje. Autonómia sa vzťahuje na schopnosť vykonať autonómne slobodnú voľbu. Podpo-

ruje to i tvrdenie, že autonómni ľudia sú schopní slobodnej voľby a zaslúžia si rešpekt. Naopak, ľudia, 

ktorým táto schopnosť chýba, nie sú schopní autonómnej voľby. Autonómia sa môže vzťahovať na 

slobodu výberu (voľby), čo podporuje tvrdenie, že slobodné voľby sú hodné rešpektu a neslobodné 

voľby nie sú. Autonómia sa niekdy odvoláva i na sféru súkromia v rozhodovaní – čo znamená, že by 

sme autonómiu mali rešpektovať tým, že dovolíme ľuďom urobiť isté rozhodnutia pre seba, bez aké-

hokoľvek zasahovania alebo prinútenia zo strany druhých (Wilson, 2007, s. 353).  

Childress a Beauchamp tvrdia, že princíp autonómie sa stal “dôležitejším“ než princíp beneficien-

cie (prospešnosti). Práve táto priorizácia princípu autonómie nad princíp beneficiencie spôsobila cen-

trálny problém v biomedicínskej etike. Zástancovia autonómie prehlasujú, že práva pacienta, záväzky 

spojené so zverejňovaním informácie, dôvernosť, súkromie a pod. sú založené na princípe rešpekto-

vania autonómie. Iní zas podporujú „obligatory beneficience“ (konaniu v prospech pacienta na zákla-

de povinnosti), presnejšie, primárnou povinnosťou lekára by malo byť konať čo najviac v prospech 

pacienta a naopak, nepodporovať slobodu voľby a slobodné rozhodnutia. Napriek týmto nezhodám 

v preferencii jedného či druhého princípu, je ťažšie nájsť jasné afirmácie – potvrdenia o platnosti tra-

dičného modelu, teda modelu „medicínskej beneficiencie“. Kritici sa vyjadrujú i o dočasnej preferen-

cii princípu autonómie, že momentálny dôraz na individuálnu autonómiu by mohol byť krátkodobý 

a časom by ustupoval, paternalizmus by ešte podľa nich mohol byť „zreformovaný“ (O´Neill, 2002, 

s. 35 – 36). 

Pýtam sa teda, ako by bolo možné, aby princíp rešpektovania autonómie získal svoje prioritné 

a trvácne postavenie? V tejto chvíli na to neviem odpovedať, no je to otázka pre bioetiku, ktorou by sa 

bolo dobré zaoberať.  

Pojem autonómia, ako jeden zo základných etických pojmov, vychádza z princípu slobodnej voľ-

by. Iba autonómna osobnosť môže konať slobodne. Ak konáme na základe princípu slobodnej voľby 

– môžeme hovoriť o zodpovednom konaní (v ktorom je možné uplatniť akékoľvek etické kategórie). 

Práve autonómna osobnosť môže konať slobodne, robiť a uskutočňovať slobodné voľby, ako aj roz-

hodnutia a niesť za ne zodpovednosť. Ak sa rozhodneme konať tak či onak, mali by sme stále zvažo-

vať a uvedomovať si následnú zodpovednosť. V zdravotníctve ide o uvedomenie si zodpovednosti pri 

stanovení diagnózy, taktiež pri navrhnutí liečby, a pod. Nie všetko, čo sa musí urobiť zároveň aj musí 

byť to najlepšie a najsprávnejšie. Zastávam názor, že do popredia by sa mala dostať etika cnosti, ako 

možný východiskový bod vo vzťahu lekára alebo hociktorého iného poskytovateľa zdravotnej starost-

livosti a pacienta, prijímateľa zdravotnej starostlivosti. Kantovská etika povinnosti absentuje 

                                                                                                                                                                     
nájsť jeden, či komplex princípov, ktoré by všetkým vyhovovali rovnako. Existujú princípy, ktoré sú formulované 

rôzne, ale ich obsah je podobný. V odbornej literatúre sa stretneme s rôznou klasifikáciou princípov. V súvislosti 

s jednotlivými bioetickými princípmi, väčšina bioetikov (európskych aj amerických) predstavuje niekoľko fundamen-

tálnych etických princípov, z ktorých možno odvodiť ďalšie princípy. Veľmi známy model T. L. Beauchampa a J. F. 

Childressa – opäť boli tieto štyri princípy sformulované v Belmontskej správe (z r.1978), kde boli predstavené ako 

fundamentálne princípy v sekularizovanej liberálnej bioetike. 
2
 Pojem autonómia pochádza z gréckeho slova autonomos (auto „sám“, nomos „zákon“). Vzťahoval sa na samo-

vládu alebo na nezávislé mestské štáty. Autonómny jedinec koná indiviuálne, na základe vlastných plánov. Autonó-

miu teda chápeme ako vlastný zákon, ako to, čo nie je závislé od iných(Childress a Beauchamp, 2009, s.99).  
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v prístupe k jednotlivcovi – etika cnosti sa približuje viac k človeku.
3
 Etika cnosti nás učí kriticky 

nazerať na problém, na človeka, na diagnózu, na navrhovanú terapiu. Mali by sme si klásť otázky, 

prečo takto liečiť, prečo zvoliť práve ten spôsob liečby a pod. Cez získanú dôveru, získame rešpekt, 

prejavíme úctu k dôstojnosti osoby. Riadiť sa a konať na základe povinnosti, presnejšie výlučne kan-

tovskou etikou, nemusí byť v každej situácii to najvhodnejšie, hlavne nie dnes, v dobe pluralizmu 

a rozdielností. V dobe, keď pacient viac túži zasahovať do liečby a taktiež sa na nej podielať. Práve 

preto upozorňujem na možný prístup cez etiku cnosti a posun k individuálnemu prístupu, k paciento-

vi, teda posunu ku konkrétnemu človeku. 

 „Konaj tak, aby si ľudstvo v sebe i v osobe druhého používal vždy ako účel a nikdy nie ako pro-

striedok“ (Kant, 1990, s. 99). Podľa I. Kanta a deontologickej etiky, úcta autonómie vyplýva z uzna-

nia hodnoty každého človeka. Z toho potom vyplýva, že každý môže o svojom živote a osude rozho-

dovať sám. Tí, ktorí človeka prijímajú ako prostriedok, pomocou ktorého svoje ciele dosiahnu, slobo-

du a autonómiu druhých odmietajú. Zaujímavá je i utilitaristická interpretácia autonómie u J. S. Milla, 

ktorý zdôrazňoval myšlienku nezasahovania do rozhodovania a konania druhých. Tvrdil, že občanom 

je treba dovoliť realizovať ich „potenciál“, pokiaľ ním neohrozia slobodu iných občanov. Keby sme si 

porovnali Kanta a Milla, tak Kant zdôraznil úctu ku každému, ku každej osobnosti človeka. Mill upo-

zorňuje na myšlienku nezasahovania do autonómnych rozhodnutí i konaní druhých. No dodáva, že ak 

sme presvedčení o zlom, mylnom či nesprávnom pohľade iných, mali by sme ich upozorniť, zasiah-

nuť a presvedčiť ich (Childress a Beauchamp, 2009, s. 103). 

Obaja i keď odlišne vyjadrujú jedno a to isté – princíp rešpektovania autonómie. Ako pí-

še Kovaľová, princíp autonómie obsahuje v sebe i právo každej osobnosti na to, aby nebolo zasaho-

vané do jej zámerov (plánov) a do samotného konania. Obsahuje aj povinnosti pre druhých – aby 

neohraničovali autonómne konanie danej osoby (Kovaľová, 2004, s. 54 – 55). 

Každý človek má právo, aby nebolo zasahované do jeho slobodných rozhodnutí. Pokiaľ sú tieto 

rozhodnutia uskutočnené s vedomím, že si uvedomujeme i svoju zodpovednosť za zvolené konania, 

mali by sme takéto rozhodnutia akceptovať (napríklad voľba liečby). Je možné, aby to platilo vždy a 

za každých okolností i v zdravotníckej praxi? Je možné, aby k ohraničovaniu autonómie nedochádza-

lo vôbec?  

Ak spomíname voľbu liečebného procesu, častokrát skôr lekár lepšie určí, čo je vhodnejšie pre pa-

cienta ako pacient sám. Preto si myslím, že v rámci medicínskej etiky, by bolo správne, lepšie zadefi-

novať pojem autonómia a neabsolutizovať ho. Ako sme už spomenuli, autonómia znamená právo 

osoby o sebe rozhodovať a niesť za svoje zvolené rozhodnutia zodpovednosť. Pri voľbe našich konaní 

by sme sa mali opierať o niečo „vyššie“ ako len o našu vôľu, mali by nás navigovať princípy. 

A základom princípov, to na čom by mali byť postavené, sú hodnoty ako ľudská dôstojnosť a jej reš-

pektovanie či uznanie. K nej sa dopracujeme vybudovaním dôverného vzťahu založenom na rešpekte 

ako takom, ale i na rešpektovaní autonómie človeka. 

V spojitosti s autonómiou nám O´Neillová pripomína Confucia, ktorý pokladal za dôležité a po-

trebné pre vládu tieto tri veci: zbrane, jedlo a dôveru. Ak vládca nedokáže zotrvať pri všetkých troch 

naraz, najprv by sa mal vzdať zbraní a až potom jedla. Dôvera by mala pretrvať dokonca, pretože „bez 

dôvery neobstojíme“. Platí to rovnako na jednotlivcov, komunitu, organizáciu či samotnú profesiu. 

Musíme byť schopní spoľahnúť sa na konanie druhých, ktorí budú konať tak ako hovoria. Rovnako 

potrebujeme, aby akceptovali nás, že budeme konať tak, ako chceme.
4
 

V zdravotníckej praxi ide často o súkromné a dôverné informácie, ktoré sa zdravotník od pacienta 

dozvie. Nebyť dôvery, ktorú by mal zdravotník u pacienta vzbudiť od prvého kontaktu, nedozvedel by 

                                                      
3
 Etika cnosti uvažuje viac o povahe charakteru, ako o povahe konania. Cnosti predpokladajú aj schopnosť komu-

nikácie a úcty k životu. Zameraním etiky cnosti je formovanie ľudského charakteru, čo pripomína Aristotela a jeho 

cnosť (areté) alebo aj Platóna. Zo súčasných predstaviteľov: A. MacIntyre, B. Williams, W. P. Reich, J. T. Ondok a i. 

Autorky Smreková a Palovičová dávajú do pozornosti cnosti, ktoré bez toho, aby čosi prikazovali, umožňú človeku 

rozpoznať a zabrániť zlu, nespravodlivosti ... ale tiež umožňujú uznať dobro, bez akéhokoľvek prikazovania. (Kova-

ľová, 2004, s. 45 – 46). 
4
 BBC Radio 4 – The reith Lectures O´neill Onora: A Question of Trust, 2002, Spreading Suspiction, Reith Lectu-

res, London: BBC, 2002, dostupné na internete: <www.bbc.co.uk/radio4/features/the-reith-lectures/transcripts/2000/>. 

http://www.bbc.co.uk/radio4/features/the-reith-lectures/%0btranscripts/2000/
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sa často podstatné informácie, ktoré mu pomôžu pri budúcej liečbe. Základom vzťahu medzi lekárom 

a pacientom je dôvera, ktorá musí vzniknúť, aby k liečebnému procesu došlo. 

Vo svojej knihe Autonomy and Trust in Bioethics (2002) autorka O´Neillová zdôrazňuje, že dôve-

ra nie je odpoveďou pre uistenie sa o budúcom konaní druhých. Je však nevyhnutná, ak potrebujeme 

nadobudnúť viac istoty o budúcom konaní druhých. Potom tu nachádzame neodvratný (nevyhnutný) 

prvok, ktorým je risk. Riskujeme keď vkladáme niečiu dôveru v niekoho, alebo v niečo, čo predstavu-

je zraniteľnosť hocijakého dôverného vzťahu. A tak dôvera, podľa definície, nevyžaduje dôveru, ktorá 

je v tomto kontexte popísaná ako zaviazanie sa niečomu, o čom si nebudeme nikdy úplne istí. Ne-

znamená to ani to, žeby sme mali iným slepo veriť. Dôvera by mala smerovať k objektu, osobe, 

k organizácii a vo svetle najlepších dôkazov, že on či ona alebo to „niečo“ je dôveryhodné. Na čom je 

dôvera postavená? Je postavená na preukázateľnej dôveryhodnosti. Dôležité sú tu dve kritériá. Prvým 

je záznam, preukázanie schopnosti byť dôveryhodným. Druhým kritériom je spôsob, akým bola dôve-

ryhodnosť nadobudnutá. Verejnosť musí veriť odborníkovi, ktorý je zodpovedný za ich liečbu, hodí 

sa na svoju pozíciu, pomôže splniť ich požiadavky a bude v tom i neskôr pokračovať (O´Neill, 2002, 

s.165 – 166).  

V lekárskej praxi to môže byť i samotná prax a skúsenosti, ktoré vedú k získaniu si dôvery zdra-

votníckeho personálu. Nie je možné stať sa z dňa na deň dôveryhodným. Túto vlastnosť si je treba 

pestovať a udržiavať až sa stane samozrejmosťou a pacient, ktorý je na druhej strane a teda potrebuje 

cítiť dôveru, nájde ju v osobnosti zdravotníka, zverí sa mu s problémom a nádejou, že mu zdravotník 

pomôže.  

Na zdravotníkov sú kladené obrovské nároky, nie je jednoduché byť odborníkom vo svojej oblasti, 

zároveň akýmsi psychológom a pod. Je to naozaj náročná profesia, rovnako veľká je aj zodpovednosť, 

ktorú nesú, pretože ide o zodpovednosť v spojení s ľudským životom (najväčšou hodnotou, ktorú 

máme). Avšak ak chcú liečiť a byť v liečbe úspešní, musia byť od samého začiatku dôveryhodní 

a pozorne načúvať svojím pacientom. Komunikácia tvorí základ akéhokoľvek vzťahu, dôveru možno 

vypestovať prostredníctvom komunikácie. Aby teda fungoval medzi zdravotníkmi a pacientmi vzťah 

na úrovni partnerov, ktorí si vzájomne dôverujú a rešpektujú jeden druhého ako autonómnu bytosť, je 

potrebné poznať obsah pojmu autonómia a s ním spojený princíp autonómie, ktorý sa radí 

v medicínskej etike medzi jeden z najdôležitejších. Komunikácia na úrovni lekár a pacient je častým 

problémom. Veľa krát sa stretneme s názorom, že schopnosť komunikovať je súčasťou osobnosti 

a buď ju máme alebo nie. V klinickej praxi sa objavujú otázky, či sa dá týmto zručnostiam naučiť. 

Nestačí len sledovať starších a skúsenejších kolegov? Alebo počas profesijného života riešiť veci za 

pochodu- tu a teraz? Komunikácii sa naozaj dá naučiť, podporujú to i vedecké štúdie a následovné 

tvrdenia: komunikácia je základná klinická zručnosť, samotná skúsenosť nie je považovaná za učiteľa 

komunikačných zručností, efektívna komunikácia sa dá naučiť cielenou a systematickou prípravou a 

zručnosti, ktoré sú získané pri tréningu komunikačných zručností, zostávajú i počas ďalšej profesio-

nálnej kariéry. 

Efektívna komunikácia medzi lekárom a pacientom patrí k základným klinickým schopnostiam le-

kára. Táto schopnosť si vyžaduje tréning, rovnako ako aj iné zručnosti v oblasti klinickej medicíny. 

Komunikácia s pacientom by mala byť vyučovaná s rovnakou vážnosťou a pozornosťou ako je to pri 

iných predmetoch. Správna komunikácia s pacientom prispieva k správnemu určeniu diagnózy výz-

namnejším spôsobom ako objektívne určenie diagnózy (Ptáček a kol., 2011, s.42 – 43). 

Efektívnej komunikácii sa dá naučiť cielenou prípravou, taktiež je potrebné zdôrazniť, že pre 

správnu komunikáciu sú dôležité kvality osobnosti. Ale aj napriek tomu schopnosť komunikovať je 

z väčšej časti naučená. Podľa vykonaných štúdií a výskumov má pozitívny dopad, pre budúcich leká-

rov, lekárov profesionálov i pacientov (bližšie pozri pozn.pod čiarou)
5
 

                                                      
5
 Aspergen, ktorý sa zaoberal systematickou metaanalýzou 180 štúdií, zameraných na komunikačné zručnosti 

v medicíne, potvrdil, že komunikačné zručnosti môžu byť naučené a na celý proces liečby aj významne vplývajú. 

Evans et al. taktiež zistili, že študenti, ktorí sa učia kľúčovým technikám rozhovorov sú pri stanovení diagnóz 

u chirurgických pacientov efektívnejší a presnejší než tí, ktorí nie sú trénovaní. Podobné výsledky boli zistené aj 

u iných autorov. Boli tu i ďalší ako napr. Putman et al. a Joos et al., tí zistili, že tréningom v komunikácii sa zlepšila aj 

informovanosť pacientov. Goldberg et al. dokázal, že komunikačný tréning môže zlepšiť určenie psychiatrickej dia-

gnózy. Roter et al. potvrdili zistenie, že po osemhodinovom kurze pre lekárov v primárnej starostlivosti sa zlepšil 
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Medicína je veľmi široká oblasť, v každej oblasti by bolo dobré urobiť podobný výskum ako vplý-

va komunikačný tréning lekárov pre ich ďalšiu prax. Nie je na to v tomto príspevku už priestor avšak 

trúfam si povedať, že s negatívnym dopadom komunikačného tréningu by sme sa nestretli. Myslím si, 

že komunikačný tréning je v každom smere prínosom pre lekárov i pre pacientov. Zručnosti 

v komunikácii a spôsoby komunikácie s pacientom vplývajú na proces liečby. Navrhovala by som 

preto, aby sa už počas štúdia na vysokých školách venovala väčšia pozornosť a kládol väčší dôraz na 

zdokonalenie komunikačných zručností. Je nevyhnutné, aby sa lekári aj po skončení školy naplno 

venovali svojej praktickej príprave, ale nezabúdali pritom i na vzdelávanie v oblasti komunikácie.  

Dnešný pacient má záujem o to, aby bol informovaný, dnes je z neho kvalifikovaný a kritický pa-

cient a nie „medicínsky analfabet“, ktorý má i postačujúcu morálnu dispozíciu, aby preukázal prime-

ranú úctu k sebe i k lekárovi. Je potrebné vrátiť sa k autenticite pacienta, vyžaduje si to „kolos“ medi-

cínskych praktík ako napríklad diagnostika, liečebné praktiky, starostlivosť a pod. Rešpektovanie 

pacientovej osobnosti ako aj zachovávanie jeho integrity, subjektivity, spoločne s ich etickou refle-

xiou nám dovoľujú serióznejšie a viac pochopiť vzťahové problémy. Takéto úsilie so sebou nesie 

v klinickej praxi viac pozitívnych výsledkov, ktoré sú hlavne v prospech pacientov, čím dochádza 

zároveň k posilňovaniu jeho autonómie. Podstatné je i to, aby sa lekár v rámci svojej pozície opieral 

nielen o určité etické pravidlá a ich nasledovanie, ale o komplexnejší etický prístup, ktorý sa týka 

integrity i charakteru pacienta a jeho základom je reflexia dôstojnosti individuálnej pacientovej osoby. 

V súčasnom svete, by malo byť z postoja lekára cítiť etický základ, práve základy etickej teórie môžu 

pomôcť pri etických konfliktoch, ktoré vznikajú v klinickej praxi. Nepostačuje už len mýtus 

o morálnej neutralite v medicíne, hodnotové zázemie dnes žiada primeranú teoretickú pozornosť (Bi-

lasová, 2012, s. 72 – 73). 

Súhlasím, že pacient sa v dnešnej dobe zaujíma o seba a o priebeh svojej liečby oveľa viac ako 

v minulosti. Lekár dnes musí reagovať pohotovo, zachovať si profesionalitu a rešpektovať pacientov 

záujem podieľať sa na liečbe, čo nie je to vždy také jednoduché. Lekár a pacient už pôsobia skôr ako 

partneri, odpútali sme sa od paternalistického vzťahového modelu. Lekár by mal v prvom rade pacien-

ta vypočuť. Mal by vedieť načúvať a zvoliť vhodnú formu komunikácie, ako pacientovi diagnózu 

vysvetliť, spomenúť navrhované spôsoby a postup liečby ako aj riziká. Mal by rešpektovať pokiaľ si 

pacient neželá, aby mu negatívne prognózy boli prezradené. V prvom rade, mal by dať šancu pacien-

tovi pýtať sa, dať mu pocit dôvery, že je o jeho osobu prejavený záujem a že je v pozícii partnera, 

ktorý má právo vedieť, pýtať sa a rozhodnúť sa či danú liečbu chce podstúpiť. Samozrejme, že je to 

všetko náročnejšie predovšetkým na pracovný čas, avšak ak lekár bude vzbudzovať dôveru, budú 

pacienti hľadať práve jeho, dôverovať a veriť mu. 

Vzťah medzi pacientom a lekárom predstavuje dušu i srdce medicíny. Tento vzťah je banálnym 

predmetom dennej praxe, ako aj nadpozemského ducha medicínskej profesie. Je skutočne objektom 

hľadanie a skúmania a analyzovania spojeného s hľadaním tohto vzťahu (medzi lekárom a pacientom) 

a jeho prezentovania v čo najlepšom svetle. Mali by sme sa zamyslieť, či medicínu vidíme 

v pozitívnom svetle alebo nie. Ak náhodou vidíme, že medicína dnes kamsi „vybočuje“ nemali by 

sme viniť vedecké alebo spoločenské vplyvy. Ale mali by sme sa pozrieť sa na vplyv ideálneho lieče-

nia a interakcie v spojitosti s cnostným liečením, ktoré potrebuje cnostného liečiteľa a pacienta (Do-

novan, 2000, s. 13). 

 

Záver 

V mojom príspevku som sa snažila načrtnúť pojem autonómie a princíp rešpektovania autonómie 

v medicínskej praxi. Predstavila som autonómiu a tri koncepty autonómie. Taktiež som uviedla potre-

bu lepšie zadefinovať pojem autonómia a princíp autonómie pre medicínsku prax, aby sme ju nechá-

pali absolútne, ale aby sa podľa tohto princípu vedeli v praxi riadiť, tak zdravotníci ako i pacienti. 

Aby k úspešnému liečebnému procesu došlo, uviedla som aj významné postavenie dôvery, ktorú by 

mal lekár vzbudzovať a ktorá je úzko prepojená s autonómiou osobnosti pacienta. Práve dôvera pred-

stavuje mnohokrát začiatok úspešného liečebného procesu. Pre fungovanie akéhokoľvek vzťahu, no 

                                                                                                                                                                     
management a rozpoznanie psychosociálnych problémov, rovnako sa zlepšila aj schopnosť znížiť emočný stres 

u pacientov (Ptáček a kol., 2011, s. 44). 
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o to zvlášť vzťahu lekár a pacient, je potrebná efektívna komunikácia a vhodný spôsob informovať 

pacienta o chorobe i následnom liečebnom postupe. Pokúsila som sa zdôrazniť aj význam komuniká-

cie a komunikačných zručností vo vzťahu lekár a pacient. Taktiež som sa snažila zistiť, či sa komuni-

kácii dá naučiť. Na základe stručného prehľadu niektorých štúdií, v krátkosti som načrtla pozitívny 

dopad komunikačných tréningov pre medicínsku prax tak pre lekárov, ako aj pre pacientov. Dnes 

dochádza čoraz častejšie k zmenám vo vzťahoch a to v každej oblasti. Aj v oblasti medicíny došlo 

k zmene vzťahu na oboch stranách pacienta a lekára už skôr. Mojou otázkou, ktorú som chcela zod-

povedať je, akú metódu možno v medicínskej praxi uplatniť, presnejšie do akej miery je možné uplat-

niť principilizmus – prioritne princíp autonómie, aby vzťah medzi spominanými stranami bol „part-

nerský“ a nie paternalistický? Myslím si, že aj napriek svojím kritikom a rôznym výhradám voči tým-

to štyrom biomedicínskym princípom, poskytuje tento model návod, o ktorý sa dá v medicínskej praxi 

oprieť a z ktorého možno vychádzať pri riešení problémov na hranici medicíny a etiky. Avšak prizná-

vam, že pre porozumenie princípom je potrebné ich lepšie zadefinovanie a možno aj ich aplikovanie 

v konkrétnych situáciách a prípadoch na poli medicíny. Možnú cestu, ako k tomu dospieť, by som 

videla v rozvíjaní kritického myslenia a v etike cnosti. Etika cnosti smeruje viac k človeku a neriadi sa 

len tým, čo musím, ale čo mám, a ako mám konať. Mali by sme si uvedomiť, ako máme konať a sprá-

vať sa k druhým, nie na základe povinnosti, niečoho, čo je fixne a striktne dané, ale na základe nášho 

situačného uvažovania, kritického uvažovania. 

V medicínskej etike to znamená, že najprv je potrebný prístup k pacientovi ako k osobe, jednotliv-

covi (rešpektovanie jeho osoby, dôstojnosti, integrity) a tak nastupuje dôvera. Vzniká partnerský 

vzťah, založený na pevnom základe, na dôvere. Jednoducho povedané, dôvera je to, čo je potrebné 

k vytvoreniu partnerského vzťahu medzi lekárom a pacientom. Aplikácia princípu rešpektovania au-

tonómie by sa teda mala opierať predovšetkým o dôveru. Dôveryhodnosť a dôvera sú dve strany jed-

nej mince. Bez jednej z nich nie je žiadna mena platná. V morálnej komunite je, mala by byť, dôvera 

fundamentálnym prvkom. Rovnako fundamentálnou črtou by mala byť dôvera v srdci dobrého zdra-

votníka, lekára. Ako hovorí Illingworth, dôvera je najvzácnejšia zdravotnícka pomôcka (O´Neill, 

2002, s. 165). 

 

 

Literatúra: 

BEAUCHAMP, T. L. – CHILDRESS, J. F.: The Principles of Biomedical Ethics. Oxford: Oxford 

University Press 2009. 417 s.  

BILASOVÁ, V.: Profesijná etika, analýza stavu profesijnej etiky na Slovensku. Prešov: Prešov FF 

PU v Prešove 2012. 354 s.  

DONNOVAN, G. K.: The Physician-Patient relationship. In: Thomasma, D. C. – Kissel, J. L.: The 

HealthCare Professional as Friend and Healer: Building on the Work of Edmund Pellegrino. Wash-

ington D. C: Georgetown University Press 2000, s. 13 – 23. 

HERRING, J.: Medical Law and Ethics. 5th edition. NY, USA: Oxford University Press 2014. 698 s.  

KANT, I.: Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda 1990. 128 s. 

KOVAĽOVÁ, D.: Aplikované etiky II. Bioetika a medicínska etika, Banská Bystrica: Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied 2004. 78 s.  

O´NEILL O.: Autonomy and Trust in Bioethics. Cambridge: Cambridge University Press England 

2002. 213 s.  

O´NEILL O.: A Question of Trust. Online. [Cit. 2014-11-08.] Dostupné na internete: <http://www. 

bbc.co.uk/radio4/features/the-reith-lectures/transcripts/2000/> 

PTÁČEK, R., Bartůněk, P. a kol.: Etika a komunikace v medicíne. Edice celoživotného vzdelávaní 

ČLK. Praha: Grada Publishing a.s. 2011. 528 s.  

WILSON, J.:Journal of Medical Ethics: Is respect for autonomy defensible? Online. [Cit. 2014-14-

08.] Dostupné na internete:<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2598284/pdf/353.pdf> 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2598284/pdf/353.pdf



