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Vijesti i informacije

Etika i kvaliteta: Suglasnost bolesnika za liječenje
(Medical ethics and quality: patient consent to treatment)
Jadranka Mustajbegović
Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora u već
tradicionalnoj suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske u programu
RAZVOJ POBOLJŠANJA KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SVAKODNEVNOJ PRAKSI organiziralo je
17. studenoga 2006. u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ u Zagrebu, radionicu pod
naslovom "Etika i kvaliteta: Suglasnost bolesnika za liječenje."
Radionica je bila namijenjena svim zdravstvenim djelatnicima, te je po svojoj strukturi okupila
ugledne domaće stručnjake iz tog područja. Osim organizatora, članova Društva i Ministarstva,
radionici su nazočili predstavnici Hrvatskog liječničkog zbora, svih zdravstvenih komora, sva četiri
medicinska fakulteta u Hrvatskoj, zainteresiranih društava Zbora (npr. za palijativnu skrb) te udruga
građana.
Cilj je bio na dosadašnjem vlastitom radu i iskustvima predložiti postizanje zajedničke doktrine
primjene i postupnika dobivanja pristanka obaviještenog bolesnika.
Nakon uvodnih izlaganja načelnice dr. Mirele Bušić o politici kvalitete Ministarstva zdravstva i
socijalne skrbi Republike Hrvatske te dr.sc. Ane Borovečki o etici u medicinskoj praksi u svijetu i u nas
sukladno odgovarajućim propisima, dr.sc. Marko Jukić je iznio rezultate vlastitog istraživanja pod
naslovom „Suglasnost bolesnika za liječenje: Etika i kvaliteta informacije“.
Prepoznate su različitosti u uporabi dijagnostičkih i terapijskih suglasnosti bolesnika kao i
nejednakosti u sadržaju, opsegu i postupcima provođenja obavještavanja i dobivanja suglasnosti
bolesnika kako u pojedinim specijalnostima unutar iste ustanove tako i u pojedinim zdravstvenim
ustanovama u Republici Hrvatskoj.
Održane su praktične radionice o etičkim i pravnim aspektima sadržaja i praktične provedbe
obavještavanja bolesnika i dobivanja suglasnosti, čiji su rezultati izneseni i raspravljeni plenarno.
Zaključeno je kako je neophodno uključiti sve koji su uključeni u očuvanje, provođenje i reguliranje
zdravstvene zaštite: sva društva Zbora, sve komore, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH kako bi se ostvario cilj postizanja ujednačene doktrine
primjene i postupnika dobivanja pristanka obaviještenog bolesnika te što je moguće više otklonile
nedoumice i izbjegle nedorečenosti koje mogu ići na štetu kako bolesniku tako i zdravstvenim
djelatnicima.

