
Zpráva o činnosti Etické komise ČLK od posledního sjezdu v listopadu 2019 

do  26.05.2021 

EK ČLK pracovala ve složení:  

Doc. MUDr. Jarmila Drábková C.Sc., PaedDr. Alena Gajdůšková, MUDr. Zdeněk Kalvach., 

C.Sc., MUDr. Petr Lokaj, JUDr. Ing. Lukáš Prudil, PhDr., Prof. Jan Sokol, Ph.D., MUDr. 

Tomáš Šindler, MUDr. Helena Stehlíková – předsedkyně EK, MUDr. Ivana Vraná – 

místopředsedkyně EK, MUDr. Jiří Wicherek  

V únoru 2021 nás zastihla smutná zpráva, 16.2.2021 zemřel pan profesor Sokol. 

Vzhledem k epidemické situaci pracovala EK ČLK po celou dobu až dosud vzdálenou formou 

pomocí internetové komunikace.  

V běžné agendě bylo přijato a řešeno 46 podnětů jak ze strany lékařů, tak ze strany veřejnosti, 

z toho 6 stížností bylo předáno k řešení Revizní komisi.  

29.4.2020 se dr. Stehlíková zúčastnila webové konference International Code of Medical Ethics 

and its Proposed Revision pořádané World Medical Association, jednalo se zejména o 

sjednocení etických postupů ve smyslu Helsinské deklarace a Mezinárodního lékařského slibu. 

Etický kodex ČLK je s těmito dokumenty plně v souladu. 

Na jaře 2020 projednávala EK ČLK návrhy dokumentu-směrnice EK MZd k postupům v době 

pandemie, od dokumentu MZd jsme se pro jeho proklamativnost a porušení zásad lékařské 

etiky distancovali a spolupráci jsme odmítli.  

V červnu 2020 dostala EK ČLK od dr. Gajdůškové pro informaci návrh zákona o eutanázii a 

důvodovou zprávu k němu, tak jak se ho opět snažila předkládat v době relativního 

epidemického klidu poslankyně MUDr. Procházková.  

Na podzim 2020 s erupcí infekce Covid 19 probíhalo široké jednání o způsobech triáže a 

rozhodování v případě nedostatku vzácných zdrojů (přístrojů, pomůcek, léčiv, personálu atd.) 

Iniciátorem byl prof. Vladimír Černý (ČSARIM) a zúčastnili se ho odborníci z intenzivní péče, 

paliativní péče, etici i právníci. EK ČLK hodnotila průběžně vznikající dokument a jeho finální 

podobu shledala v souladu s Etickým kodexem ČLK i s etickými zásadami WMA. Dokument 

byl přijat jako Stanovisko výboru ČSARIM ev.č. 13/2020 Rozhodování u pacientů v intenzivní 

péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů dne 9.11.2020.  

13.11.2020 proběhl zajímavý mezinárodní webinář Life, Death and Painful Dilemas:Ethics 

2020, který je stále dostupný na internetu na medscape.com  a který přehledně ukazuje vývoj 

názorů na zdravotní péči, smrt, eutanazii, atd. 

V lednu 2021, po tom, co byl lék povolen na Slovensku, podala dr. Stehlíková podrobné 

informace o mechanismu účinku a o použití generického léčiva ivermektin v prevenci a terapii 

nemoci Covid 19. Pod vedením prof. Vladimíra Černého, náměstka ministra zdravotnictví, bylo 

22.2.2021 přijato a společností ČSARIM publikováno Mezioborové (ČSARIM, ČSIM, SIL, 

ČPFS, SPL) stanovisko ev. č. 16/2021 k použití ivermektinu u pacientů s Covid-19. Jedná se o 

možné experimentální použití léku formou off label. 



17.2.2021 se dr. Stehlíková účastnila webové konference o vakcinaci, hovořilo se o 

prospěšnosti vakcinace obecně, byl souhlas, že některé vakcíny by měly být povinné – zejména 

proti spalničkám. Vakcinace proti Covid-19 byla doporučena jako velmi důležitá, ale stále jako 

dobrovolná. 

V dubnu 2021 dostala EK ČLK ke zhodnocení dokument CPME Statement on the Green 

Certificate, který byl předkládán orgánům EU. Dokument jsme hodnotili jako vyvážený, 

nediskriminující lidi, kteří nejsou očkováni. 

Dne 20.5.2021 byla pasována Rytířkou českého lékařského stavu členka EK ČLK paní 

docentka MUDr. Jarmila Drábková, C.Sc.. Gratulujeme a děkujeme za obrovský kus práce, 

kterou pro EK ČLK neúnavně a stále dělá, a za její skvělé postřehy a odkazy na nejnovější 

zajímavosti ze všech oblastí medicíny, které by se nás mohly týkat. 

 

MUDr. Helena Stehlíková 

26.5.2021 

 

 

 

 


