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2013:

kauzy, prípady, nedorozumenia, obvinenia, 
výpovede

cca 10.000 strán súdnych a policajných spisov

Svedecké výpovede pacientov, lekárov, 
zdravotníkov 

Významný prvok pri forenznom 
hodnotení prípadu



2009...
JUST ONE LAST THING!

• PREVENCIA

znalosť komunikačných postupov a zručností
ako prevencia sťažností

tréning krízovej komunikácie, ak dôjde                
k sťažnosti

• POZNAŤ SVOJE PRÁVA
• VEDIEŤ ČO JE TREBA ROBIŤ A S ČÍM JE MOŽNÉ POČÍTAŤ ! 



MISIA 2014

Sumarizovať forenzne významné situácie v klinickej praxi podľa 
segmentov poskytovania ZS 

Predchádzať vzniku forenzne významnej situácii 

Minimalizovať možný dopad nepriaznivého stavu pre lekára, 
zdravotníka či poskytovateľa



FORENZNÁ MEDICÍNA VO VZŤAHU K ZDRAVOTNÍKEJ 
PRAXI

• forensic = forenzný; význam pojmu a jeho chápanie vo vzťahu ku klinickej  
praxi

Forenzná medicína:

• pre potreby vyšetrovania vykonáva súdnoznaleckú
analýzu poskytovania zdravotnej starostlivosti  

• formuluje a predkladá dôkazy pochybenia v poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti či naopak dôkazy správneho postupu v medicíne



PODNET

sťažnosť adresovaná ÚDZS

významná klinicko-morfologická nezhoda
zistená štandardne indikovanou pitvou

trestné oznámenie

Znalecké dokazovanie

znalecký posudok

SÚKROMNÉ
FORENZNÉ
DOKAZOVANIE

Forenzne významná situácia
v klinickej praxi



NAJČASTEJŠIE KATEGÓRIE MEDICÍNSKOPRÁVNYCH 
PROBLÉMOV

• MEDICÍNSKE RIZIKO

• MEDICÍNSKY OMYL v zložitej diagnostickej situácii

• MEDICÍNSKA CHYBA pri postupe non lege artis, resp. 
contra legem (aj zastaralý postup, resp. postup v rozpore s 
guidelines môže byť znalcami považovaný za chybný postup 
pokiaľ vznikol závažný dôsledok, ktorému bolo možné zabrániť
práve dodržaním odporúčaných guidelines)

nedbanlivostné konanie

vedomá nedbanlivosť
...vedel, ale bez primeraných 
dôvodov sa spoliehal, že sa 
tak nestane...

nevedomá nedbanlivosť
...nevedel, ale vzhľadom na 
svoje pomery vedieť mal          
a mohol...



FORENZNE VÝZNAMNÁ SITUÁCIA 

Z POHĽADU ZZS: RZP/RLP

• alkoholizovaný pacient, úraz hlavy, 
odmietnutie prevozu

• psychoaktívne látky

• bolesť brucha

• meningokokové ochorenia



• dopravné nehody, aj iné ako medicínske 
aspekty, kto bol vodičom?

• bolesť na hrudníku

• úmrtie v teréne

• zneužívanie ZZS



WORKSHOP: 

AKO ZVLÁDAŤ FORENZNE 
VÝZNAMNÉ SITUÁCIE

Návody, postupy, skúsenosti


