ETICKÉ PORADENSTVÍ FNKV
Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady se od 1. 9. 2016 zavádí služba
etického poradenství. Než bude vybudováno etické komité, složené
z pracovníků Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a koordinované
koordinátorem etického poradenství, zajišťuje službu etického poradce

MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. je pracovníkem Ústavu etiky a humanitních studií 3.
lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 14 roků pracoval jako lékař na dětském oddělení okresní
nemocnice. Zároveň se věnoval studiu teologie, lékařské etiky a teologické etiky. Studoval v
Brně, Praze, ve Vídni a v Bochumi.
V letech 2012 – 2013 absolvoval Univerzitu medicínského práva, roční kurz medicínského práva
organizovaný Českou lékařskou komorou.
V roce 2015 ukončil Komplexní vzdělávací program v PCA, přístupu zaměřeném na člověka, dle
Carla Rogerse, akreditovaného Psychoterapeutickou společností ČLS JEP.
Úzce spolupracuje a konzultuje s Centrem zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Je členem výboru České společnosti paliativní medicíny a členem Etické komise
Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Jeho odborným zaměřením jsou klinická etika, etické poradenství a dříve vyslovená přání
pacientů. Publikuje v lékařských odborných časopisech, přednáší na odborných konferencích.
Službu etického poradenství může využít každý, kdo se domnívá, že v souvislosti
s poskytováním zdravotní péče vnímá nějaký etický problém či komunikační konflikt.

Etický poradce si nejprve v krátkém rozhovoru vyjasní, zdali se skutečně jedná o etický problém, poté se osobně sejde s tím, kdo ho o setkání požádá, následně pak nabídne účast v etickém konziliu těm
účastníkům (zdravotníkům, pacientovi, rodině), kteří mají k řešenému případu pracovní, osobní, případně jiný vztah. Setkává se nejprve s každým jednotlivě. Pak konzilium pokračuje společnými
(zdravotníci, rodina, zdravotníci + pacient, ev. jeho rodina) setkáními až do okamžiku vybudování konsenzuálně přijatelného a posléze přijatého a naplňovaného řešení etického problému nebo
komunikačního konfliktu.
Protože je to zcela nová a pro většinu pracovníků FNKV neznámá služba, bude od okamžiku vyvolání konzultace její průběh vysvětlován a komentován tak, aby se všichni jeho účastníci cítili bezpečně
a aby se navodila důvěryhodná a otevřená atmosféra, ve které každý bude moci sdělit svůj názor bez ohledu na hierarchické nebo profesní postavení.
O etickém konziliu se vede dokumentace, podléhající pravidlům vedení dokumentace ve FNKV.
Vedení FNKV deklaruje názorovou nezávislost konzultanta a respektuje osobní názory všech účastníků etického konzilia.

MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. je v pracovních dnech od 10.00 do 12.00
hod k dispozici na telefonním čísle +420 734 132 699 a mailové adrese
jaromir.matejek@fnkv.cz.

