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Formy výuky psychiatrieFormy výuky psychiatrie

PROBLEMATIKA:PROBLEMATIKA:
ppřříílilišš mnoho posluchamnoho posluchačůčů pro pro 
výuku výuku „„u lu lůžůžkaka““
nedostatek vhodných pacientnedostatek vhodných pacientůů

k praktickk praktickéé výucevýuce
nednedáánníí souhlasu pacienta souhlasu pacienta 

k vyk vyššetetřřeneníí studentemstudentem



Formy výuky psychiatrieFormy výuky psychiatrie

POKUS O POKUS O ŘŘEEŠŠENENÍÍ::

popořřizovizováánníí videozvideozááznamznamůů
ElektronickElektronickáá uuččebnice ebnice „„ObecnObecnáá a a 
specispeciáálnlníí psychiatriepsychiatrie““ v v ččeskeskéém i m i 
anglickanglickéém jazyce m jazyce 



Formy výuky psychiatrieFormy výuky psychiatrie

ÚÚSKALSKALÍÍ::
pro studenty pro studenty „„mmáálo aklo akččnní“í“
problematika natproblematika natááččeneníí (sc(scéénnáářř, , 
ststřřih)ih)
spolehlivost a instalace spolehlivost a instalace 
popoččíítataččovovéé technikytechniky
informovaný souhlasinformovaný souhlas



Informovaný souhlas nemocného k pořízení
videozáznamu vyšetření (operace, zákroku)

Nemocný (jméno, příjmení)………………………………………………….

Bytem ………………………………………………………………………..

Souhlasím s pořízením videozáznamu mého vyšetření (operace, 
zákroku)……………………………………………………………………….
Beru na vědomí, že videozáznam bude využíván pro výukové účely 
studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a při jeho 
pořízení bude zachována anonymita nemocného. Videozáznam 
bude archivován na …………………………….klinice LF MU v Brně za 
podmínek vztahujících se k uchovávání zdravotnické
dokumentace.

V Brně dne …………………………….

Podpis 
nemocného:……………………………….



Specifika u duSpecifika u dušševnevněě nemocnýchnemocných

Neochota souhlas podepsatNeochota souhlas podepsat
UbezpeUbezpeččeneníí, , žže film ze film zůůstane v stane v 
nanaššem zaem zařříízenzeníí
NemoNemožžnost skrytnost skrytíí obliobliččeje eje čči i 
daldalšíších ch „„identifikaidentifikaččnnííchch““ znakznakůů
V zahraniV zahraniččíí jijižž řřeeššeno najeno najíímmáánníím m 
herchercůů



ProblematickProblematickéé ototáázkyzky

NatoNatoččeno 6 filmeno 6 filmůů: vy: vyššetetřřeneníí
pacienta s urpacienta s urččitou itou 
psychopatologipsychopatologiíí ((„„uuččebnicovouebnicovou““, , 
ppřřííp. vzp. vzáácnou, mcnou, máálo se lo se 
vyskytujvyskytujííccíí))
ŽŽáádosti z jiných pracovidosti z jiných pracoviššťť
ŽŽáádosti studentdosti studentůů z jiných fakultz jiných fakult
UrUrččitý itý „„nnáátlaktlak““



NNáázor kancelzor kanceláářře ombudsmanae ombudsmana

PoskytnutPoskytnutíí zzááznamu mimo LF MU znamu mimo LF MU 
by zaklby zakláádalo dalo žžalobu pro alobu pro 
neoprneopráávnvněěnnéé naklnaklááddáánníí s s 
osobnosobníími mi úúdajidaji

NutnNutnáá úúprava informovanprava informovanéého ho 
souhlasusouhlasu

StoupStoupáá tak ale riziko pro pacienta, tak ale riziko pro pacienta, 
žže bude ne bude něěkdy v budoucnu kdy v budoucnu 
poznpoznáán jako psychiatrický n jako psychiatrický 
pacientpacient



VýmVýměěna výukových filmna výukových filmůů
v rv ráámci projektu MEFANETmci projektu MEFANET

NutnNutnáá úúprava znprava zněěnníí informovaninformovanéého ho 
souhlasusouhlasu

Budou pak pacienti ochotni jej Budou pak pacienti ochotni jej 
podepsat?podepsat?

JakJakéé by bylo jeho znby bylo jeho zněěnníí??
Bude opravdu zaruBude opravdu zaruččena ochrana dat?ena ochrana dat?
Kdo ponese v pKdo ponese v přříípadpaděě poruporuššeneníí

zodpovzodpověědnost?dnost?


