Je možno á lége artis odstranit arte factum?
Tento citát z knížky maďarského autora z konce 70. let1 mi vytanul na mysli, když jsem poslouchal
debaty o použití necertifikovaných léčiv. Knížka je parodií na život vědce v dobách socialismu.
V letech 1978 - 1980 jsem byl pracovníkem Oddělení fyzikální elektroniky Slovenské akademie
věd v Piešťanech. Mým kolegům se tato knížka moc líbila a žádali mě, abych ji přivezl z Prahy.
Situace lékařů a pracovníků ve zdravotnictví je v době pandemie opravdu komplikovaná. Žádá se
po nich, aby hledali nové cesty, jak pandemii čelit, na druhé straně mohou být vystaveni žalobám,
že nepostupují podle standardů zdravotní péče, tedy á lége artis2. Není proto divu, že lékaři nechtějí
předepisovat pacientům léčivé přípravky, které nemají certifikát Evropské unie.
Není tajemstvím, že jistým druhem alibismu trpělo naše zdravotnictví už před koronavirem. Lékaři
se snaží jistit před žalobami a posílají své pacienty na různá vyšetření, často zbytečně.. Pro starší a
nemocné pacienty může být takovéto putování po nemocnicích a zdravotních střediscích větší zátěží
než léčená choroba. Dříve spoléhali lékaři hlavně na své zkušenosti a důležitý byl osobní styk s
pacientem; moderní vyšetřovací metody jsou jistě objektivnější, ale chybí tu osobní kontakt s
lékařem a zdravotnickým personálem. Ten může být při léčení stejně důležitý jako léčebné
procedury.
Jsem 75+ a donedávna jsem neměl tušení, kdy na mě přijde s očkováním řada. Shodou náhod jsem
před týdnem zjistil, že ve Středočeském kraji je vakcíny dostatek. Ihned jsem se nechal
zaregistrovat a během 2 dní jsem byl v Sedlčanech (asi 40 km od domova) naočkován. Vakcinace
proběhla hladce v přívětivém prostředí kulturního domu. Nepocítil jsem ani žádné následky.
Byl to příjemný výlet středočeskou krajinou a setkání s milými a inteligentními lidmi. Nižší složky
zdravotního systému zřejmě pracují dobře – snad u nás není ještě všechno ztraceno.
Davle, 13.března 2021
Jan Matys
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Lászlo Devényi: Kariéra doktora Támhletoho, aneb vědci a mravenci.
Jedna z takových žalob se už vyskytla (proti ministrům Vojtěchovi a Babišovi), ale soud ji zamítl jako nedůvodnou

