Vaszkuláris Fórum
Időpont: 2018. február 23., péntek, 15.00 – 18.00
Helyszín: Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika tanterem
1122 Budapest, Városmajor u. 68. (bejárat a Gaál József u. felől)
Kreditpontos tanfolyam, utólagos elszámolással
A végállapotú beteg érsebészeti ellátásának jogi és etikai kérdései
Magas korú, rossz általános állapotú, esetleg daganatos kórképekben szenvedő, rossz
életkilátású beteg életet fenyegető, vagy végtagot veszélyeztető állapotában hozható terápiás
döntések jogi és etikai vonatkozásairól tervezünk kerekasztal beszélgetést, rövid
referátumokkal és vitával. A kérdéskör jogi és orvos etikai problémáit vetnénk fel a jog, az
etika és a klinikum szemszögéből. Példaként említhető kérdések:
- A beteg mikor és hogyan utasíthatja el a beavatkozást?
- Vitális indikációt képző érsebészeti beavatkozás esetén tudatánál lévő beteg milyen
formában nyilatkozhat a kezelés elutasításáról?
- A beteg tudatának elvesztését követően hogyan kell és lehet figyelembe venni az
elutasító nyilatkozatot?
- Milyen mérlegelési lehetőségei vannak a beteget ellátó érsebésznek, ha vitális
indikációval, vagy végtagmentés céljából meg kellene operálnia a beteget, de a súlyos
kísérő betegségek miatt a beteg életkilátásai rövidtávon is igen rosszak?
- Van-e olyan helyzet, amikor az érsebésznek módja van, akár humánus okból, a
beavatkozástól eltekinteni?
- Sürgős végtagi amputáció, kritikus állapotú betegnél, aki nincs tudatánál, előzetes
beleegyezés nélkül elvégezhető-e? Kell-e a család beleegyezése?
- Milyen jogi és etikai követelmények vannak az orvossal szemben kritikus állapotú
érsebészeti beteg ellátáskor?
- Milyen gyakori jogi és etikai hibák említhetőek meg?
- Összeállítható-e olyan klinikai paramétereken alapuló, objektív protokoll, vagy score
rendszer, mely alapján eltekinthetünk a beteg aktív érsebészeti ellátásától?
Tervezett program:
15:00 – 15:15 Megnyitó – Prof. Dr. Sótonyi Péter – moderátor
(SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika)
15:15 – 15:30 Probléma felvetés, klinikai szempontok és kérdések ismertetése a sebész
szemszögéből.
Dr. Oláh Zoltán osztályvezető főorvos, érsebész, sebész igazságügyi szakértő
(SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika)
15:30 – 15:45 Probléma felvetés, klinikai szempontok és kérdések ismertetése az
aneszteziológus szemszögéből.
Dr. Székely Andrea egyetemi docens
(SE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika)
15:45 – 16:00 A végállapotú beteg ellátásának orvosetikai kérdései.
Prof. Dr. Kovács József, igazgató, bioetikus
(SE Magatartástudományi Intézet)
16:00 – 16:15 Kávészünet
16:15 – 16:30 A végállapotú beteg ellátásának jogi megítélése a bíró szemszögéből
Dr. Lugosi Erika tanácselnök bíró

(Fővárosi Törvényszék)
16:30 – 16:45 A végállapotú beteg ellátásának megítélése interdiszciplináris szemszögből.
Dr. Kovácsy Zsombor jogász, orvos, egészségügyi szakmenedzser,
egészségügyi és szabályozási (kodifikátor) szakjogász
(Kovácsy Zsombor Ügyvédi Iroda)
16:45 – 18:00 Kerekasztal beszélgetés
18:00
Zárszó
Kérjük részvételi szándékukat a vascforum@gmail.com email címen jelezzék legkésőbb
2018. február 19-ig név, pecsétszám, munkahely, email cím megadásával az akkreditáció
könyvelése céljából.
Dr. Kolossváry Endre
a MAÉT főtitkára
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