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Errare humanum est. V kontexte medicíny (ak ešte považujeme psychiatriu za súčasť medicíny) tento výrok znie možno cynicky. Ako pri každej
práci aj pri liečbe chorých ľudí vznikajú omyly, ktoré môžu mať výrazný
negatívny dosah na zdravie a životy našich pacientov.
Žijeme v dobe, keď je verejná mienka systematicky masírovaná tézami o nízkej efektivite slovenského zdravotníctva, perseverujú a zdôrazňujú sa pochybenia
lekárov i iných zdravotníckych pracovníkov a keby neexistovala téma justícia, lekár by asi bol
v mediálnom obraze verejným nepriateľom číslo jeden.
Ak dôjde k omylu zanedbaním povinností lekára, tu je občiansko- či trestno-právna
a morálna zodpovednosť jednoznačná. Ani nehovorím o (snáď ne)možnom úmyselnom
pochybení v medicíne.
Zachytil som však nedávno debatu chirurgických odborov o poškodení zdravia pacienta
komplikáciami, keď lekár konal s tým najlepším vedomím a svedomím, neurobil žiadnu hrubú
chybu, ale dané ochorenie má štatisticky opisovanú vysokú mieru komplikácií (Mýtnik M. Quo
vadis, medicis professionem? Slovenská chirurgia 3/2013).
Rozhodovanie o krokoch pri liečbe je u nás často forsírované časovou tiesňou a determinované žiadnymi, neúplnými, nepresnými či úplne mylnými informáciami o pacientovi, či už
z titulu objektívnej nemožnosti ich získať alebo nevedomou či v horšom prípade vedomou
kontamináciou informácií z anamnézy alebo heteroanamnézy. Ak k tomu pripočítame faktory
komplikujúce liečbu zo strany chorého – okrem vis major výsostne individuálnej reakcie na
liečbu aj napr. zníženú komplianciu, nedodržiavanie liečebného režimu etc., vychádza nám
„štatistické“ riziko vzniku komplikácií.
Pridal by som však k týmto faktorom ešte jeden, neobjektívny. Istá miera viery v správnosť
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nášho rozhodnutia je nevyhnutná, inak by sme sa stali anxióznymi pochybovačmi a výsledky
práce by boli nulové. Aby sme však neskončili pri štatistickom modeli typu „na manévroch sú
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povolené 3 % straty“, ktorý alibisticky pokrýva možno právne aspekty našej práce, potrebujeme
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aj prítomnosť vedomia o možných limitoch našich osobných profesionálnych kompetencií.
A práve prítomnosť takejto pokory môže zabrániť „štatistickým stratám“.
MUDr. Marek Zelman
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