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Etické dilemy v súvislosti s: 

 1. zákon 
 2. pacient 
 3. kolegovia 
 4. preskripcia 
 5. zdravotné poisťovne 
 6. farmafirmy 
 7. súdržnosť stavu, angažovanosť 



1. Etické dilemy – zákony, predpisy 

 vydanie dokumentácie do rúk pacienta 
 registratúra 
 ISO 
 radiačné školenia 
 hlásenia (NÚL, infekcie, regresy,...) 
 výhrada vo svedomí (potrat, ...) 
 a iné  



2. Etické dilemy - pacienti 

 čas na pacienta 
 vyšetrovanie + liečba/dispečérstvo 
 neindikovaná PN (nezamestnaní, obtiažna 
      situácia, špekulanti,...), dĺžka PN 
■ servilnosť (odhlásenie sa pacienta,...) 
■ Rp na tlak pacienta 
■ vyšetrenie v ŠAS na tlak pacienta 
■ finančná nenásytnosť 
 
 



3. Etické dilemy - kolegovia 

 nepríslušné odbery a vyšetrenia 
 očierňovanie kolegov/kolegami 
 prijatie nového pacienta – i keď nemá 

pravdu, žralok na pacientov (aj za cenu 
očierňovania kolegov) 
 



4. Etické dilemy - preskripcia 

 originál/rovnocenné generikum 
 Rp na tlak pacienta 
 Rp „na výmenu“ 
 slepá poslušnosť v preskripcii podľa 

odporúčaní z hospitalizácie, od špecialistov 
 preskripcia na tlak farmafirmy za profit 
 smerovanie pacienta do určenej lekárne  

 



5. Etické dilemy – zdr.poisťovne 

 vykázanie neurobeného výkonu – 
kradnutie 

 dtto – odveta za neuznanú kapitáciu, 
výkony 

 prepoistenie pac. do inej ZP za odmenu 
 neriešenie svojvôle poisťovne 

 



6. Etické dilemy - farmafirmy 

 Rp na tlak farmafirmy za profit 
 nadmerné prijímanie reprezentantov na 

úkor ordinácie pre pacientov 
 absencia odvahy povedať „nie“ 



7. Etické dilemy – súdržnosť stavu, 
angažovanosť 

 Čo chce nejeden VL na Slovensku?  
           a) pokoj 
           b) peniaze 
■ Výsledok: - nezáujem o dianie 
                     - nezáujem o angažovanie sa 
                     - nadávajú, ale nech to pre mňa 
                         vybavia iní (nečlenstvo v SLK, 
                         SSVPL, ASL, ... – eventuálne  
                         len kritizovanie a pasivita) 
                     - robia si so VL čo chcú, nevážia si ich 
                         kolegovia, politici, pacienti 
                      



ĎAKUJEM: 

1. Za pozornosť 

2. Viac ĎAKUJEM  tým, ktorí sa 
          zamyslia 
3. VEĽMI  ĎAKUJEM  tým, 
       ktorí budú ochotní niečo robiť 
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