Náboženská spoleĀnost

Svďdkové Jehovovi
P. O . B o x 5 9 | A r m á d y 1 3 0 6 / 2 b | 1 5 8 0 0 P r a h a 5
t e l . 2 8 3 0 6 7 1 1 1 | e - m ai l : ns j s. s k@ j w . o r g
I D d a t o vé s c h r á n k y: q 9 a q c q 3

Ministerstvo kultury
SOCNS
K rukám
Maltézské námČstí 471/1
188 11 Praha 1

VyĜizuje:
Tel.:
E-mail:

Praha, 17. Ĝíjna 2021
K þ. j. MK 58048/2021 SOCNS a MK 64178/2021 SOCNS
Sp. zn. MK-S 11940/2021 SOCNS
OdpovČdi na dotazy k uþení NSSJ o krevní transfuzi u nezletilých

Vážený pane vedoucí,
odpovídáme na Váš dopis z 10. záĜí 2021, ve kterém se dotazujete na náš náboženský postoj ke
krevním transfuzím. Žádáte taky o vysvČtlení našeho postoje s ohledem na ustanovení § 5 písm. e) zákona þ. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských spoleþnostech. ZároveĖ dČkujeme za Váš dopis
z 13. Ĝíjna 2021, ve kterém jste souhlasil s prodloužením pĤvodní lhĤty, do které jsme odpovČdi mČli
dodat. Vážíme si toho. Níže jsou naše odpovČdi a stanoviska.
1. Uþí Náboženská spoleþnost SvČdkové Jehovovi (dále jen „NSSJ“), že pĜijímání krve do
tČla porušuje Boží zákony i v pĜípadČ, kdy lékaĜ tvrdí, že transfuze je nezbytnČ nutná?
JednoznaþnČ prohlašujeme, že svČdkové Jehovovi si velmi váží života, a aby o nČj nepĜišli, jsou
ochotni využít veškeré pĜijatelné prostĜedky. Je to v souladu s biblickým uþením. SvČdkové si pĜejí tu
nejlepší možnou lékaĜskou péþi a aktivnČ ji vyhledávají. Nepraktikujeme léþení vírou ani nevČĜíme na
tzv. zázraþné uzdravování. VČĜíme, že celá Bible, Svaté Písmo, má božský pĤvod. To, že se vyhýbáme
transfuzím alogenní (dárcovské) krve, je založeno na nČkolika pasážích Bible, které jsou shrnuty ve
struþném pĜíkazu vydaném kĜesĢanskou radou v prvním století: „Shodli jsme se s Duchem svatým, že
na vás nebudeme vkládat žádné další bĜemeno kromČ tČchto nezbytných vČcí: vyhýbejte se modloslužbČ, krvi, masu zardoušených zvíĜat a smilstvu. Uchráníte-li se tČchto vČcí, udČláte dobĜe.“1 (ZvýraznČní pĜidáno.) SvČdkové Jehovovi se tedy vyhýbají krvi, aĢ už ve formČ transfuze (plné krve nebo
jakýchkoli hlavních složek, tj. þervených krvinek, krevních destiþek, plazmy nebo bílých krvinek),
nebo v potravinách. NSSJ tČmto biblickým vyjádĜením o pĜijímání krve takto rozumí a je to souþástí
jejího uþení a její naukou.
Nemáme pochyb o tom, že Vaše ministerstvo uznává, že v ýeské republice a vlastnČ v celé EvropČ má NSSJ svobodu praktikovat a vyuþovat náboženské nauky založené na Božím slovČ, Bibli, kterým upĜímnČ vČĜí. Toto právo potvrdil Evropský soud pro lidská práva v pĜípadČ Moskevští svČdkové
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Kniha Skutky, 15. kapitola, 28. a 29. verš. Bible. PĜeklad 21. století. Autor pĜekladu: Alexandr Flek a kol. Vydal: Biblion, o.s. Dostupná online: https://www.bible21.cz/online#skutky/15
IýO: 60163291 – zapsáno v RejstĜíku církví a náboženských spoleþností
vedeném MK ýR podle zákona þ. 3/2002 Sb. pod þ. 8475/1993/20

strana 2
Jehovovi a další proti Rusku (stížnost þ. 302/02, rozhodnutí ze dne 10. þervna 2010), ve kterém uvedl
toto:
„141. NicménČ, soud znovu zdĤrazĖuje, že stát nemá podle Úmluvy právo rozhodnout, zda
se urþitá náboženská nauka smí nebo nesmí vyuþovat, protože svoboda náboženství garantovaná Úmluvou vyluþuje jakékoli posuzování ze strany státu, zda náboženské pĜesvČdþení
þi zpĤsob, jakým je vyjádĜeno, je legitimní þi ne (viz Manoussakis a další proti ěecku, citován výše, odst. 47).“ (ZvýraznČní pĜidáno.)
LékaĜské postupy zachraĖující život bez použití krevní transfuze. PĜelomové lékaĜské studie publikované v posledních letech ukazují, že se pacientĤm podstupujícím lékaĜskou péþi (vþetnČ
chirurgické) bez transfuze alogenní krve daĜí stejnČ dobĜe nebo lépe než pacientĤm, kterým je poskytována bČžná péþe vþetnČ podávání krevních transfuzí. LékaĜská péþe využívající terapeutické postupy
k minimalizaci krevních ztrát a léþbČ bez krve pĜináší vynikající klinické výsledky, vþetnČ snížené
morbidity, délky hospitalizace a úmrtnosti a také snížených nákladĤ.2 3
V bĜeznu 2017 Evropská komise (Generální Ĝeditelství pro zdraví a bezpeþnost potravin) vydala
pro národní zdravotní úĜady pĜíruþku k šíĜení informací o postupech pro minimalizaci a vyhýbání se
alogenní transfuzi a o implementaci tČchto postupĤ (oznaþovaných jako „patient blood management“
nebo „PBM“). Úþelem této pĜíruþky bylo „podpoĜit [národní úĜady] a nemocnice v þlenských státech
EU pĜi zavádČní PBM jako standardu za úþelem zlepšení kvality a bezpeþnosti péþe o pacienty“. Komise poznamenala:4
„Velká þást klinických dĤkazĤ však ukazuje, že v mnoha klinických situacích lze anémii
i ztrátu krve úþinnČ léþit Ĝadou opatĜení založených na dĤkazech, která šetĜí pacientovu vlastní
krev, spíše než podáváním dárcovské krve, což celkovČ vede k významnému snížení krevních
transfuzí.“
„Proto se v posledním desetiletí pozornost v EU i jinde posunula od zajištČní bezpeþnosti
a kvality krve a krevních složek (zamČĜení na produkty) k širšímu konceptu, který k péþi o hematopoetický systém každého jednotlivého pacienta využívá holistický a multidisciplinární pĜístup, a to tak, aby byl zajištČn ten nejlepší možný výsledek (zamČĜení na pacienta). Tento široce
pĜijímaný pĜístup je oznaþován jako Patient Blood Management (PBM).“
DospČlí, dČti i kojenci mohou dostat vynikající lékaĜskou nebo chirurgickou péþi bez transfuze
krve nČkoho jiného. Chirurgové a další lékaĜi již více než pĤl století5 6 7 8 vyvíjejí a zdokonalují léþebné postupy, díky kterým jsou krevní ztráty minimalizovány a léþba se obejde bez transfuze krve
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Althoff FC, Neb H, Herrmann E, et al. Multimodal patient blood management program based on a three-pillar
strategy: a systematic review and meta-analysis. Ann Surg 2019;269(5):794-804. [PMID: 30418206]
3
Leahy MF, Hofmann A, Towler S, et al. Improved outcomes and reduced costs associated with a health-system-wide patient blood management program: a retrospective observational study in four major adult tertiarycare hospitals. Transfusion 2017;57(6):1347-58. [PMID: 28150313]
4
European Commission. Building national programmes of Patient Blood Management (PBM) in the EU—A
Guide for Health Authorities. Brussels: EU; 2017, p. 9. [ISBN 978-92-9200-717-1] [cit. 29.9.2021] Dostupná
online: https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/publications_en
5
Cooley DA, Crawford ES, Howell JF, Beall AC Jr. Open heart surgery in Jehovah's Witnesses. Am J Cardiol
1964;13(6):779-81. [PMID: 14175533]
6
Voorhoeve HC, Okker JJ. Bloodless surgery by hypotension. [Dutch] Ned Tijdschr Geneeskd
1953;97(21):1348-54. [PMID: 13072732]
7
Asquith E. Controlled hypotension in surgery. Can Med Assoc J 1952;67(5):421-4. [PMID: 13009582]
8
Zukschwerdt L. Operationen in Blutleere durch Ganlienblockade (Pendiomid) und Lagerung. [Bloodless surgery with the ganglion blocking agent pendiomid and positioning of the patient]. [German] Dtsch Med Wochenschr 1952;77(15):460-2. [PMID: 12988776]
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dárcĤ.9 10 Vyhnout se podání dárcovské krve lze díky peþlivé optimalizaci léþby a šetĜením pacientovy
vlastní krve. Tyto postupy zahrnují použití farmaceutických prostĜedkĤ ke stimulaci a posílení produkce pacientovy vlastní krve a ke zvýšení hemostázy, zaĜízení a technologií k minimalizaci krevních
ztrát a rekuperaci krve a lékaĜské a chirurgické techniky šetĜící krví. Tyto klinické postupy rozšíĜily
možnosti pro všechny pacienty, kteĜí se radČji vyhýbají transfuzi krve, a umožĖují potĜebnou zdravotní
péþi o pacienty v pĜípadČ nedostatku krevních zásob.11 12 SouhrnnČ jsou tyto alternativní postupy k
transfuzím oznaþovány jako program šetĜení autologní krví, „bezkrevní medicína a chirurgie“ a „patient blood management“. LékaĜi uvádČjí, že kromČ odmítnutí krevních transfuzí jsou svČdkové Jehovovi „zcela v proudu moderní medicíny“.13
Odborný a veĜejný zájem na tom, aby pacienti nedostávali alogenní krev, dal podnČt k vČdecké
analýze údajĤ týkajících se léþebných postupĤ bez použití transfuze. Mezinárodní organizace International Society of Technology Assessment in Health Care si vyžádala mezinárodní studii v oblasti perioperaþních transfuzí (ISPOT). Do studie bylo zapojeno 10 zemí a zahrnovala analýzu rĤzných farmaceutických postupĤ, zaĜízení a technologií šetĜících krví a technik a postupĤ omezujících použití krve.
Na závČr své kritické analýzy autoĜi uvedli, že aþkoli tyto postupy nebyly do té doby rozsáhle studovány, „zdá se rozumné dojít k závČru, že tyto technologie jsou zcela bezpeþné“.14
AutoĜi z renomovaných akademických lékaĜských institucí se zkušenostmi se systematickým
a optimálním šetĜením krví a s alternativními postupy k transfuzím uvádČjí, že „z toho, co jsme se nauþili na pacientech léþených bez krve, pravdČpodobnČ budou mít prospČch všichni pacienti, vezmeme-li v úvahu nedávné dĤkazy, které ukazují, že pacientĤm, kteĜí se vyhýbají ABT [transfuzi alogenní krve], se daĜí stejnČ, ne-li lépe, jako tČm, kteĜí transfuze pĜijímají“.15 (ZvýraznČní pĜidáno.)
Mezinárodní síĢ pro pomoc pacientĤm z Ĝad svČdkĤ Jehovových. V roce 1988 svČdkové Jehovovi vytvoĜili mezinárodní síĢ výborĤ pro styk s nemocnicemi (VSN), které sídlí ve vČtších mČstech
po celém svČtČ, aby lékaĜĤm usnadnili pĜístup k informacím o postupech šetĜících krví a klinických
postupech pro léþbu bez transfuze alogenní krve. Po celém svČtČ existuje více než 1 900 výborĤ pro
styk s nemocnicemi (celkovČ mají pĜibližnČ 18 000 þlenĤ). Pokud jsou o to požádáni, þlenové výboru
poskytují informace klinickým lékaĜĤm a pacientĤm a usnadĖují pacientĤm pĜístup k vysoce kvalitní
lékaĜské péþi v souladu s jejich pĜáním, hodnotami a náboženským svČdomím. Informace pro lékaĜe
jsou k dispozici taky na webové stránce www.jw.org/medical.
Rizika spojená s transfuzí alogenní krve. Negativní dĤsledky, které mají onemocnČní související s transfuzemi na veĜejné zdraví po celém svČtČ, v posledních desetiletích zvýšily povČdomí zdravotnických pracovníkĤ i široké veĜejnosti o rizicích spojených s transfuzí alogenní (dárcovské) krve.
Vzhledem k tomu, že krev je biologický produkt, budou s jejím podáváním vždy spojená rizika a
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Martyn V, Farmer SL, Wren MN, et al. The theory and practice of bloodless surgery. Transfus Apher Sci
2002;27(1):29-43. [PMID: 12201468]
10
Spence RK, Cernaianu AC, Carson JL, DelRossi AJ. Transfusion and surgery. Curr Probl Surg
1993;30(12):1103-80. [PMID: 8261799]
11
Shander A, Goobie SM, Warner MA, et al; International Foundation of Patient Blood Management (IFPBM)
and Society for the Advancement of Blood Management (SABM) Work Group. Essential role of patient blood
management in a pandemic: a call for action. Anesth Analg 2020;131(1):74-85. [PMID: 32243296]
12
McKenzie FN, Heimbecker RO, Barnicoat KT, Robert A, Gergeley NF, Del Maestro R, Wall W. Bloodless
open heart surgery with atraumatic extracorporeal circulation. Can Med Assoc J 1975;112(9):1073-7. [PMID:
1079162]
13
Kitchens CS. Are transfusions overrated? Surgical outcome of Jehovah’s Witnesses. Am J Med
1993;94(2):117-9. [PMID: 8430707]
14
Faught C, Wells P, Fergusson D, Laupacis A. Adverse effects of methods for minimizing perioperative allogeneic transfusion: a critical review of the literature. Transfus Med Rev 1998;12(3):206-25. [PMID: 9673005]
15
Resar LMS, Frank SM. Bloodless medicine: what to do when you can't transfuse. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2014;2014(1):553-8. [PMID: 25696910]
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nemĤže být 100 % bezpeþná.16 Podle SvČtové zdravotnické organizace se v roce 2006 nakazily virem
HIV z transfuzí kontaminované dárcovské krve až þtyĜi miliony lidí.17 Navíc mnoho dalších milionĤ
bylo postiženo nČjakým chronickým onemocnČním v dĤsledku dalších zdravotních rizik spojených
s transfuzí, vþetnČ hepatitidy.
Ve vČtšinČ evropských zemí se krev testuje pouze na nČkolik pĜenosných patogenĤ. Navzdory
screeningu dárcĤ a testování darované krve bude transfuze pro pacienta vždy pĜedstavovat riziko.
KromČ toho existuje období, bČhem kterého nejsou infekþní nemoci v darované krvi zjistitelné, a v
krevních zásobách se stále objevují nové organismy zpĤsobující onemocnČní, které nebyly vČdci izolovány nebo pro které neexistují žádné krevní testy. LékaĜi dosud identifikovali více než 70 patogenĤ
pĜenosných transfuzí.18 19
Mnoho pacientĤ, vþetnČ lékaĜĤ, transfuzi krve odmítá. Podle Royal College of Surgeons of
England a dalších organizací „rostoucí poþet pacientĤ odmítá krevní transfuze, a mnozí pro to mají
jiné dĤvody než své náboženské pĜesvČdþení“.20 (ZvýraznČní pĜidáno.) Mezi ty, kdo odmítají krevní
transfuze, patĜí i chirurgové a další lékaĜi.21
Velká rĤznorodost v názorech lékaĜĤ a v klinické praxi. Když mají pacienti závažné zdravotní problémy, doporuþuje se, aby si zjistili názor druhého nebo tĜetího lékaĜe. Díky tomu se mĤžou
vyhnout stanovení nesprávné lékaĜské diagnózy a zajistit si náležitou péþi. Je to užiteþné, protože mezi
lékaĜi existují znaþné názorové rozdíly. To platí i pro klinickou transfuzní praxi. Jeden lékaĜ se mĤže
domnívat, že pĜi urþité koncentraci hemoglobinu je transfuze krve nezbytná, ale jiní lékaĜi, kteĜí absolvovali jiná školení a mají jiné klinické zkušenosti, mĤžou mít odlišný názor. Hodnotící studie o vhodnosti terapie krevních transfuzí od 60. let soustavnČ ukazují, že krev je nadužívána a používána nesprávnČ ve všech oborech medicíny. V nedávném komentáĜi publikovaném ve vysoce uznávaném mezinárodním lékaĜském þasopise The Lancet Hematology Dr. Victor Ferraris, profesor chirurgie
a pĜední kardiovaskulární a hrudní chirurg, uvedl:
„Rozhodnutí o podání krevní transfuze je pĜinejlepším subjektivní a v nejhorším pĜípadČ není
založeno na dĤkazech. Rozdíly v transfuzní praxi u kardiochirurgických pacientĤ jsou obrovské, pĜiþemž transfuze je podávána 10–90 % pacientĤ, kteĜí podstupují údajnČ standardní
operace na srdci, jako je aortokoronární bypass. Vysoce kvalitních dĤkazĤ je pro vČtšinu transfuzních postupĤ nedostatek, pĜiþemž výzkum je brzdČn regulaþními omezeními a etickými bariérami. Existují sice instrukce pro podávání transfuzí, ale konkrétní prahové hodnoty pro transfuzi nejsou dobĜe definovány a ty nejlépe podložené zpĤsoby, jak snížit množství podaných
transfuzí, nezahrnují samotné mezní hodnoty mezi hlavní pilíĜe omezování krevních ztrát. K zajištČní co nejlepšího zacházení s krví pacientĤ, kteĜí podstupují operaci srdce, nabízejí nejlepší
dostupné dĤkazy mnoho jiných prostĜedkĤ, než konkrétní hladinu hemoglobinu. VČtšina
16

Advisory Committee on Blood and Tissue Safety and Availability. Transcript of Meeting of the Advisory
Committee on Blood & Tissue Safety & Availability. September 13, 2018 [cit. 29.9.2021]. Dostupné online:
https://www.hhs.gov/oidp/advisory-committee/blood-tissue-safety-availability/meetings/2018-0913/transcript/index.html
17
https://www.who.int/worldblooddonorday/campaignkit/WBDD_GlobalNeed_English.pdf [cit. 29.9.2021]
18
Stramer SL. Current perspectives in transfusion-transmitted infectious diseases: emerging and re-emerging
infections. ISBT Sci Ser 2014;9(1):30-6. [PMID: 25210533]
19
Stramer SL, Hollinger FB, Katz LM, Kleinman S, Metzel PS, Gregory KR, Dodd RY. Emerging infectious
disease agents and their potential threat to transfusion safety. Transfusion 2009;49 Suppl 2:1S-29S. [PMID:
19686562]
20
The Royal College of Surgeons of England. Caring for Patients Who Refuse Blood—A Guide to Good
Practice for the Surgical Management of Jehovah’s Witnesses and Other Patients Who Decline Transfusion.
London, UK: The Royal College of Surgeons of England; 2018 [cit. 29.9.2021]. Dostupné online:
https://www.rcseng.ac.uk/standards-and-research/standards-and-guidance/good-practice-guides/patients-whorefuse-blood/
21
Vetter TR, Adhami LF, Porterfield JR Jr, Marques MB. Perceptions about blood transfusion: a survey of surgical patients and their anesthesiologists and surgeons. Anesth Analg 2014;118(6):1301-8. [PMID: 24842177]
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pacientĤ, kteĜí po operaci srdce zemĜeli, dostala transfuzi, a bylo jich mnohem více než v podobných pĜípadech pacientĤ, kteĜí pĜežili.“22 (ZvýraznČní pĜidáno.)
K podobným zjištČním o znaþných rozdílech v použití krevní transfuze došly i studie, které se
týkaly jiných lékaĜských oborĤ než kardiochirurgie,23 24 25 vþetnČ tČch pediatrických. 26 27
Mezinárodní multidisciplinární skupina složená z 15 odborníkĤ prozkoumala 494 publikovaných þlánkĤ a použila metodu RAND/UCLA, aby zjistila, jestli s ohledem na oþekávaný vliv na výsledky u stabilních a nekrvácejících pacientĤ, kteĜí byli hospitalizováni pro nČkterý ze 450 typických
pĜípadĤ léþby, operace nebo traumatu, je transfuze þervených krvinek vhodná. Tito odborníci hodnotili
transfuzi alogenních þervených krvinek jako vhodnou v 53 pĜípadech (11,8 %), nevhodnou v 267
(59,3 %) a nejistou ve 130 (28,9 %).28
Zpráva Mezinárodní konsensuální konference o výsledcích transfuze (ICCTO) také dospČla k
závČru, že existuje jen málo dĤkazĤ, které by prokazovaly, že transfuze krve zlepší výsledky pacientĤ
v drtivé vČtšinČ klinických pĜípadĤ, pĜi kterých se v souþasné dobČ transfuze bČžnČ zvažují.29 Skupina
odborníkĤ složená z anesteziologĤ, specialistĤ na transfuzní medicínu, hematologĤ a chirurgĤ doporuþila, aby byly pĜijaty vhodnČjší možnosti klinické léþby a transfuzi se vyhýbalo, kdykoli to je možné.
Uvedli:
„Jsme pĜesvČdþeni, že již není pĜijatelné zachovat pĜístup laissez faire a pĜedpokládat výhody
a pĜijmout rizika transfuze alogenní krve. NashromáždČné dĤkazy zpochybĖují úþinnost transfuzí RBC [þervených krvinek] a poukazují na transfuze jako na rizikový faktor pĜispívající v
mnoha klinických situacích k nepĜíznivým klinickým výsledkĤm.“
O používání technik šetĜících krví a postupĤ „patient blood management“ jako prostĜedkĤ ke
zlepšení klinických výsledkĤ u dČtí a dospČlých, pĜi souþasném snížení rizik spojených s transfuzí, je
stále vČtší zájem. NČkteĜí lékaĜi nicménČ nadále podávají krevní transfuze reflexivnČ, aniž by zvažovali dostupné léþebné postupy pro minimalizaci krevních ztrát a transfuzí nebo by situaci konzultovali
s kolegy, kteĜí mají zkušenosti s používáním alternativních postupĤ k transfuzím. Odborné lékaĜské
studie opakovanČ ukazují, že velké množství krevních transfuzí je podáváno zbyteþnČ.
StruþnČ Ĝeþeno, když lékaĜ tvrdí, že transfuze je nezbytná nebo že daný postup je „nemožné“
provést bez transfuze alogenní krve, je to jeho osobní odborný názor. Vždy existují další specialisté
kvalifikovaní v používání alternativních postupĤ k transfuzím, kteĜí mĤžou poskytovat lékaĜskou péþi,
vþetnČ chirurgické, bez dárcovské krve. Existují také život zachraĖující lékaĜské postupy, díky kterým
se lze vyhnout rizikĤm souvisejícím s transfuzemi krve. Názory lékaĜĤ a klinická transfuzní praxe jsou
velmi rĤznorodé. Mnoho pacientĤ, mezi nimi i lékaĜi, transfuzi krve odmítá.
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23
Qian F, Osler TM, Eaton MP, et al. Variation of blood transfusion in patients undergoing major noncardiac
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Ozier Y, Pessione F, Samain E, Courtois F. Institutional variability in transfusion practice for liver transplantation. Anesth Analg 2003;97(3):671-9. [PMID: 12933381]
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Frank SM, Savage WJ, Rothschild JA, et al. Variability in blood and blood component utilization as assessed
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Shander A, Fink A, Javidroozi M, et al; for the International Consensus Conference on Transfusion Outcomes
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2. Uþí NSSJ, že rodiþe mají udČlat dostateþná opatĜení, aby své dČti ochránili pĜed transfuzí krve?
NSSJ uþí, že rodiþe mají své dČti milovat a vážit si jich a zajistit, aby mČly dobré zdraví a bylo
dobĜe postaráno o jejich potĜeby. Proto se svČdkové Jehovovi snaží o to, aby ve svých rodinách mČli
dobré vztahy a zdravé návyky, udržují dobrou hygienu, dodržují bezpeþnostní opatĜení (napĜ. zapínání
pásĤ pĜi jízdČ autem, dodržování rychlostních omezení v dopravČ, nošení roušek bČhem pandemie),
nekouĜí, neberou drogy, vyhýbají se zneužívání alkoholu a dodržují vysoká mravní mČĜítka v sexuální
oblasti. Rodiþe mají odpovČdnost a pravomoc vychovávat své dČti a rozhodovat o jejich lékaĜské péþi.
Když dČti takovou péþi potĜebují, rodiþe je vezmou k lékaĜi nebo do nemocnice. Tím dávají najevo, že
léþbČ dítČte nebrání ani ji neodmítají. Rozhodují se tak, aby to bylo v nejlepším zájmu dítČte.
Jak bylo uvedeno výše, svČdkové Jehovovi odmítají transfuzi krve hlavnČ proto, že jde o porušení božského zákona. Druhým dĤležitým dĤvodem je, že transfuze krve je spojena s vážnými riziky.
Jelikož existují bezpeþné a úþinné život zachraĖující lékaĜské postupy (viz výše), díky kterým je
možné se vyhnout rizikĤm a komplikacím spojených s transfuzí krve, rodiþe z Ĝad svČdkĤ vyhledávají
lékaĜe, kteĜí mĤžou poskytnout vynikající klinickou péþi, aniž by své dČti vystavovali podání cizí krve.
Rodiþe tak chrání své dČti pĜed vážnými riziky spojenými s transfuzí alogenní krve. Jak bylo uvedeno
výše, svČdkové Jehovovi vytvoĜili celosvČtovou síĢ VSN, která rodiþĤm pomáhá najít zkušené lékaĜe,
kteĜí se zavázali respektovat pĜání, hodnoty a víru rodiþĤ a jejich dČtí.
Vážná rizika krevní transfuze u dČtí. Mezi rizika transfuze alogenní krve patĜí anafylaktické
reakce (potenciálnČ smrtelné), hemolytické reakce (potenciálnČ smrtelné), imunitní reakce (napĜíklad
bakteriální infekce, potransfuzní akutní poškození plic, potransfuzní sepse, potenciálnČ smrtelné), neimunologické reakce (napĜíklad obČhové pĜetížení, potransfuzní kardiovaskulární nežádoucí úþinky,
potenciálnČ smrtelné), lidská chyba (nesprávnČ oznaþený vzorek nebo chybná identifikace pacienta,
potenciálnČ smrtelné) a pĜenos infekþních chorob (napĜíklad viry hepatitidy, cytomegalovirus, parvovirus B19, malárie, horeþka dengue, babesióza, brucelóza, leishmanióza, syfilis, varianty CreutzfeldtJakobovy choroby, HIV, potenciálnČ smrtelné). Specialisté na transfuzní medicínu navíc upozorĖují,
že v budoucnu se pravdČpodobnČ objeví nové patogeny pĜenášené transfuzí a zpĤsobující smrtelná infekþní onemocnČní.30 31 Recenzované studie publikované vČdci z uznávaných akademických pediatrických nemocnic v pĜedních lékaĜských þasopisech uvádČjí, že transfuze krve u dČtí a kojencĤ je spojena s vČtšími riziky a horšími klinickými výsledky ve srovnání s léþbou bez transfuze.32 33 34 35 36 37
PĜední dČtské nemocnice poskytují péþi bez krevních transfuzí. Navíc už desetiletí vysoce
uznávané fakultní dČtské nemocnice po celém svČtČ provádČjí nároþné lékaĜské zákroky a operace
u kojencĤ a dČtí bez alogenní transfuze díky tomu, že úspČšnČ využívají klinické postupy, které
30
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Dukleska K, Vinocur CD, Brenn BR, Lim DJ, Keith SW, Dirnberger DR, Berman L. Preoperative blood transfusions and morbidity in neonates undergoing surgery. Pediatrics 2020;146(5):e20193718. [PMID: 33087550]
33
Vossoughi S, Perez G, Whitaker BI, Fung MK, Stotler B. Analysis of pediatric adverse reactions to transfusions. Transfusion 2018;58(1):60-9. [PMID: 28948619]
34
Lavoie J. Blood transfusion risks and alternative strategies in pediatric patients. Paediatr Anaesth
2011;21(1):14-24. [PMID: 21155923]
35
Stainsby D, Jones H, Wells AW, Gibson B, Cohen H; SHOT Steering Group. Adverse outcomes of blood
transfusion in children: analysis of UK reports to the serious hazards of transfusion scheme 1996-2005. Br J
Haematol 2008;141(1):73-9. [PMID: 18324969]
36
Goobie SM, DiNardo JA, Faraoni D. Relationship between transfusion volume and outcomes in children undergoing noncardiac surgery. Transfusion 2016;56(10):2487-94. [PMID: 27401674]
37
Willems A, Van Lerberghe C, Gonsette K, De Villé A, Melot C, Hardy JF, Van der Linden P. The indication
for perioperative red blood cell transfusions is a predictive risk factor for severe postoperative morbidity and
mortality in children undergoing cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg 2014;45(6):1050-7. [PMID:
24431174]
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nevystavují dČti rizikĤm alogenní krve.38 39 40 41 42 Tyto léþebné postupy pĜizpĤsobené pro dČtské pacienty zahrnují použití rĤzných farmaceutických pĜípravkĤ (napĜíklad rekombinantní erytropoetin a agonisté trombopoetinového receptoru, stimulující produkci pacientovy vlastní krve; hemostatika pro celkové a lokální podání pro zástavu krvácení; a syntetické roztoky pro zvČtšení objemu k podpoĜe krevního obČhu), zaĜízení a technologie šetĜící krví (napĜíklad hemostatické skalpely, které Ĝežou tkáĖ
a souþasnČ zastavují krvácení; zaĜízení pro rekuperaci krve, kterým je krev ztracená pĜi chirurgickém
zákroku bezpeþnČ vrácena pacientovi; minimálnČ invazivní postupy, pĜi kterých se využívají endoskopické, laparoskopické nebo radiochirurgické nástroje k provádČní chirurgických zákrokĤ s minimálními, nebo žádnými, Ĝezy se sníženou ztrátou krve), a techniky šetĜící krví (napĜíklad peþlivČ naplánované chirurgické postupy urþené k minimalizaci a zástavČ závažného krvácení; intraoperaþní hemodiluce; Ĝízená hypotenze; omezení odbČrĤ krve vþetnČ využití mikrovzorkĤ pro rozbor krve).43
StruþnČ Ĝeþeno, informovaní a milující rodiþe pro své nezletilé dČti vyhledávají lékaĜskou péþi,
a tak jednají v jejich nejlepším zájmu. ChtČjí chránit zdraví a blaho svých dČtí a nechtČjí je vystavovat
vážným rizikĤm transfuze alogenní krve. StejnČ jako ostatní obþané ýeské republiky i svČdkové Jehovovi vybírají lékaĜskou péþi, o které se domnívají, že je v nejlepším zájmu jejich dČtí, pĜiþemž uplatĖují své právo vybrat si z dostupných lékaĜských nebo diagnostických postupĤ, vþetnČ toho, že se
snaží získat druhý nebo tĜetí lékaĜský názor. StejnČ jako katoliþtí rodiþe mĤžou uplatnit své právo odmítnout prenatální screening genetických poruch, protože se domnívají, že je morálnČ špatné ukonþit
tČhotenství, mají svČdkové Jehovovi právo, aby jako rodiþe odmítli transfuzi alogenní krve, protože
vČĜí, že je to morálnČ špatné, protože s transfuzí dárcovské krve jsou spojena vážná rizika a protože
existují bezpeþné a úþinné lékaĜské postupy bez transfuzí, které používají kvalifikovaní, zodpovČdní
a uznávaní kliniþtí lékaĜi po celém svČtČ. I když nedávají souhlas k transfuzi krve, ochotnČ spolupracují se zdravotnickým personálem. Odmítání léþby jako celku považují za nerozumné a nedČlají to.
Rodiþe se nepokoušejí násilnČ odebrat své dČti z nemocnice a lékaĜĤm se v léþbČ nesnaží fyzicky bránit. ProstĜednictvím celosvČtové sítČ VSN mĤžou pacienti a rodiþe požádat o informace týkající se
bezkrevní lékaĜské péþe. NSSJ ani VSN nikomu neĜíkají, jak by se oni nebo jejich dČti mČli léþit.
NSSJ je organizace náboženská, nikoli zdravotnická. Rodiþe, kteĜí jsou svČdky Jehovovými, se snaží
svČdomitČ plnit své povinnosti spojené s rodiþovskou autoritou, totiž starat se o dČti po morální, fyzické a emocionální stránce. Viz poslední shrnující odstavec pod otázkou þ. 1.
3. Uþí NSSJ, že rodiþe mají povinnost neustále dČlat všechno, co mohou, aby se transfuzi
svého dítČte vyhnuli?
Milující a pozorní rodiþe s upĜímným zájmem o celkové blaho svého dítČte usilují o to, aby se
do péþe o dítČ zapojovali plnohodnotnČ a aktivnČ, a zajistili tak, že se mu dostane optimální lékaĜské
péþe a emocionální podpory. Jak bylo uvedeno výše, transfuze alogenní krve vystavuje dČti mnoha rizikĤm, a proto informovaní rodiþe pĜirozenČ touží být aktivnČ zapojeni do péþe o nČ.
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NSSJ není zdravotnickou organizací a rodiþĤm nenaĜizuje, co mají v tČchto vČcech dČlat. Jak je
uvedeno výše, když o to rodiþe požádají, VSN jim mĤže poskytnout informace o bezkrevní lékaĜské
péþi a pomoct jim najít lékaĜe, kteĜí mají zkušenosti s postupy šetĜícími krví a s alternativními postupy
k transfuzím.
4. Právní rámec
ChtČli bychom také upozornit, že právo svČdkĤ Jehovových zvolit si lékaĜskou péþi v souladu
s jejich náboženským pĜesvČdþením založeným na Bibli je uznáváno vnitrostátními a mezinárodními
právními pĜedpisy, jako je Všeobecná deklarace lidských práv, Úmluva z Ovieda (þlánky 5, 9 a 21)
a Listina základních práv Evropské unie z Nice (þlánky 2, 3 a 35). Toto právo uznává i Listina základních práv a svobod, která je souþástí ústavního poĜádku ýeské republiky (þlánky 7, 8, 15 a 16). To potvrdil taky nález Ústavního soudu ýeské republiky ze dne 2. ledna 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16 (odstavce 25 a 30).44
Stejné právo navíc potvrdil i Evropský soud pro lidská práva, a to pro každého jednotlivce,
vþetnČ svČdkĤ Jehovových. V již výše citovaném rozhodnutí Moskevští svČdkové Jehovovi a další
proti Rusku se vyjádĜil takto:
„132. … Nelze srovnávat pacienta, který žádá uspíšení smrti nepokraþováním v léþbČ, s pacienty, kteĜí – stejnČ jako svČdkové Jehovovi – si pouze vybírají jeden z možných lékaĜských postupĤ, ale chtČjí se uzdravit a neodmítají léþbu jako celek.“
„136. Právo odmítnout konkrétní lékaĜský zákrok nebo vybrat si z navržených alternativ
je základním principem sebeurþení a osobní autonomie. … PĜípady, kdy svČdkové Jehovovi
odmítali krevní transfuzi, byly projednávány mnoha soudy. DospČly pĜitom k názoru, že aþkoli
je zájem státu na záchranČ života a zdraví svých obþanĤ nepochybnČ legitimní a velmi silný,
musí ustoupit zájmu pacienta na urþení prĤbČhu jeho života. (Viz rozhodnutí citována v odstavcích 85 až 88 výše.) Soudy dále poukazovaly na to, že právo volby a sebeurþení jsou samy
o sobČ základem života a proto, pokud neexistuje výhrada ochrany tĜetí strany (napĜ. u povinného oþkování bČhem epidemie), stát se musí zdržet zásahĤ do svobod jednotlivce v oblasti
zdravotní péþe, neboĢ takový zásah mĤže pouze snížit a nikoli zvýšit cenu života (viz pĜípady Malettová proti Shulmanovi a Fosmire proti Nicoleauové, citované v odstavcích 85 a 87
výše).“ (ZvýraznČní pĜidáno.)
„139. Soud pĜipomíná, že aþkoli argumenty založené na náboženském vyznání mohou být velmi
pĜesvČdþivé, právo ‚pokusit se pĜesvČdþit souseda‘ je jedním ze základních prvkĤ náboženské
svobody (Kokkinakis proti ěecku, citován výše, § 31, Larissis a další proti ěecku, 24. února
1998, § 45, Sbírka 1998-I). … Pokud soud aplikuje tyto závČry na nyní posuzovaný pĜípad,
v rozsudcích vnitrostátních soudĤ nic nenasvČdþuje tomu, že by byl vyvíjen nevhodný nátlak þi nepĜípustné ovlivĖování. Naproti tomu je zĜejmé, že Ĝada svČdkĤ Jehovových se
svobodnČ rozhodla odmítnout krevní transfuzi s þasovým pĜedstihem, neomezováni naléhavou situací, což dokazují kartiþky ‚Žádnou krev‘, které vyplnili a nosili pro pĜípad potĜeby
u sebe.“ (ZvýraznČní pĜidáno.)
K podobným závČrĤm dospČly vyšší soudy v mnoha jurisdikcích po celém svČtČ. 45 NapĜíklad
v pĜípadČ Náboženského spoleþenství svČdkĤ Jehovových proti Švédsku (Ministerstvo zdravotnictví
a sociálních vČcí) (þ. 2310-16, 20. února 2017) Nejvyšší správní soud Švédska zjistil následující:
„O jedinci, který se rozhodne uplatnit své právo odmítnout konkrétní lékaĜskou péþi, tedy nelze
Ĝíci, že jedná zpĤsobem, který je v rozporu se základními hodnotami spoleþnosti. Naopak, v naší
demokratické spoleþnosti musí respektování soukromí a autonomie jednotlivce umožnit
44
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45
Pokud to považujete za potĜebné, mĤžeme Vám poskytnout souhrn pĜíslušných soudních rozhodnutí z nČkolika jurisdikcí po celém svČtČ, vþetnČ zemí EU a Spojených státĤ amerických.
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pacientovi odmítnout léþbu, i když se to zdá být lékaĜsky nutné a i když se tato volba mĤže zdát
iracionální. Zda je volba založena na náboženské víĜe nebo na jiných dĤvodech je v tomto pĜípadČ irelevantní.“ [strana 12, odst. 3]
„Nejvyšší správní soud zastává názor, že o náboženské komunitČ nelze tvrdit, že je v rozporu
s demokratickými hodnotami, pokud naléhá na své þleny, aby jednali zpĤsobem, který je
v souladu s právem, jež jim poskytuje právní Ĝád, totiž vyjádĜit svĤj názor a odmítnout
lékaĜské ošetĜení. To platí, pokud náboženské spoleþenství nenabádá své þleny, aby neakceptovali, že spoleþnost v nČkterých pĜípadech jedná ve prospČch dČtí. Náboženské spoleþenství
svČdkĤ Jehovových takto nejedná, protože naopak nabádá své þleny, aby spolupracovali slékaĜskými službami v pĜípadČ, kdy je rozhodnuto, že by dítČti mČla být podána transfuze
krve.“ [strana 13, odst. 2] (ZvýraznČní pĜidáno.)
Proto se NSSJ oprávnČnČ domnívá, že nevyvíjí þinnost v rozporu s § 5 písm. e) zákona
þ. 3/2002, o církvích a náboženských spoleþnostech.
Vážíme si toho, že jsme dostali pĜíležitost vyjádĜit se k výše uvedeným otázkám, a vČĜíme, že
naše stanovisko bude objektivnČ vyhodnoceno. V pĜípadČ dalších otázek jsme k dispozici pro schĤzku
napĜ. prostĜednictvím videokonference. Snažili jsme se Vám poskytnout podrobné odpovČdi a vČĜíme,
že naše vzájemná komunikace povede k vyĜešení jakýchkoli otázek a k lepšímu pochopení toho, jak se
Ĝídíme biblickými zásadami.
S úctou,

