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Zákonnosť obmedzenia
osobnej slobody
psychiatrického
pacienta

Medicína a právo
Ø v prípade duševnej choroby
osoby , ktorá svojim konaním
ohrozuje seba alebo svoje okolie
a vyžaduje obmedzenie osobnej
slobody
Ø Vieme správne postupovať
v prípadoch bez súhlasu pacienta
?
Ø Ako vieme preukázať
nebezpečenstvo spojené
s dôkazom o duševnej poruche
alebo duševnej abnormalite ?
Ø Aké sú kritéria rozhodovania ?

Duševné poruchy a
poruchy správania
zadefinované v MKCH - 10.revízia (F00 - F99)
§
§
§
§
§
§
§

F00 - F09 Organické duševné poruchy vrátane symptomatických
F10 - F19 Poruchy psychiky správania zapríčinené užitím (užívaním)
psychoaktívnych látok
F20 - F29 Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi
F30 - F39 Afektívne poruchy
F40 - F48 Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy
F50 - F59 Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a
somatickými faktormi
F60 - F69 Poruchy osobnosti a správania dospelých

§
§
§

F70 - F79 Duševná zaostalosť - mentálna retardácia
F80 - F89 Poruchy psychického vývinu
F90 - F98 Poruchy správania a emočné poruchy vznikajúce zväčša v
detstve a počas dospievania

§

F99 Nešpecifikovaná duševná porucha

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti
bez informovaného súhlasu
v Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti upravuje práva a
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti.
ü Podľa § 6 ods. 1 cit. zákona „ošetrujúci zdravotnícky personál je
povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia
zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov
a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.“
ü Podľa § 6 ods. 9 písm. d) cit. zákona, „Informovaný súhlas sa
nevyžaduje v prípade ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej
starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo
s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo
ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.“

Konflikt medzi názorom
zdravotníckeho pracovníka a pacienta

ü Je častý
ü v polohe otvoreného konfliktu,
keď pacient zreteľne a
verbálne odmieta navrhovaný
postup,
ü alebo v podobe latentnej, kedy
síce „akoby“ s liečbou súhlasí,
no k rozhodnutiu je istým
spôsobom „donútený“ samotnou
situáciou, resp. postupom
zdravotníckeho personálu

Zdravotnícky pracovník sa v zásade môže
stretnúť so štyrmi druhmi pacientov
1) dospelou osobou s plnou právnou spôsobilosťou, ktorá
rozhoduje sama za seba, tejto osobe sú adresované
informácie týkajúce sa plánovanej liečby, na základe
ktorej pacient formuluje svoje rozhodnutie podrobiť sa
alebo nepodrobiť sa liečbe;
2) dospelou osobou síce s plnou právnou spôsobilosťou
(nezbavenou spôsobilosti rozhodnutím súdu) no v stave,
ktorý znižuje jej rozpoznávacie schopnosti v dôsledku
užitia alkoholu či drog, respektíve v dôsledku duševnej
choroby/poruchy, resp. v dôsledku úrazu (bezvedomie,
šokový stav);

Zdravotnícky pracovník sa v zásade môže
stretnúť so štyrmi druhmi pacientov
3) dieťaťom, v zmysle právnych predpisov osobou do
nadobudnutia plnoletosti, teda do nadobudnutia 18 rokov a
za túto osobu rozhoduje zákonný zástupca, ktorého
vymedzenie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti
nájdeme v § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
4) dospelou osobou, ktorá bola spôsobilosti zbavená na
základe rozhodnutia súdu, za ktorú rozhoduje súdom
ustanovený opatrovník.

Konflikt medzi názorom
zdravotníckeho pracovníka a pacienta
Ø Každý z týchto pacientov má
v nadväznosti na právne aspekty
rozhodovania o prijatí/neprijatí
zdravotnej starostlivosti svoje špecifiká
Ø v ďalšej nadväznosti na „to“, ako má
zdravotnícky pracovník správne
postupovať, ak zdravotnú starostlivosť
pacient odmietne
Ø zamerali sme sa na vybrané otázky tzv.
nútenej liečby plnoletých pacientov, ktorí
majú duševnú chorobu/poruchu.

• Nútená hospitalizácia, alebo nútené prevzatie do ústavnej
starostlivosti veľkou mierou zasahuje do základných práv
pacienta ako je sloboda pohybu a osobná sloboda. Z dôvodu, aby
sa vylúčilo svojvoľné obmedzenie práv pacienta podlieha
prevzatie pacienta prísnej súdnej kontrole.
• Z uvedeného dôvodu každé prevzatie do ústavnej starostlivosti
bez súhlasu pacienta podlieha kontrole súdu. Zdravotnícke
zariadenie, ktoré pacienta prevezme, má povinnosť do 24 hodín
oznámiť túto skutočnosť okresnému súdu, v obvode ktorého sa
zariadenie nachádza. Následne súd rozhodne, či sú splnené
dôvody prevzatia pacienta do ústavnej starostlivosti.

Konanie o prípustnosti prevzatia a držania
v zdravotníckom zariadení
(bez informovaného súhlasu)
ü Slovenský právny poriadok upravuje detenciu - zadržanie osoby s
prejavmi duševnej poruchy, ktorá ohrozuje seba
alebo svoje okolie
ü Základným dôvodom zadržania je prítomnosť duševnej choroby, resp.
príznaky duševnej poruchy a nebezpečnosť pacienta (aj hrozba
vážneho zhoršenia jej zdravotného stavu)
ü Zadržanie psychiatrického pacienta vzbudzuje etické/právne dilemy
ü Esenciálnymi podmienkami zákonnosti zadržania je existencia
duševnej choroby (príznaky duševnej poruchy) pacienta, ktorá vyvoláva
nebezpečné správanie pacienta, pričom medzi chorobou a
nebezpečným konaním musí byť vzťah príčiny a následku. Samotná
prítomnosť duševnej choroby bez iných príčin nie je dôvodom na
nútené zadržanie.

Legislatíva a Práva pacienta

Ústava SR
• Špecifikom poskytovania nútenej zdravotnej starostlivosti
osobám s duševnou poruchou je zásah primárne do dvoch
ľudských práv a to do práva na slobodu (sloboda pohybu, osobná
bezpečnosť) a do práva na súkromie, ktorého jednou zložkou je
aj právo rozhodovať o prijatí/neprijatí zdravotnej starostlivosti
.
• Ochranu pred svojvoľným zbavením slobody nakoniec nájdeme aj
v Čl. 17 ods. 6 Ústavy SR („Zákon ustanoví, v ktorých prípadoch
možno prevziať osobu do ústavnej zdravotníckej starostlivosti
alebo ju v nej držať bez jej súhlasu. Takéto opatrenie sa musí do
24 hodín oznámiť súdu, ktorý o tomto umiestnení rozhodne do
piatich dní.”), ktorá predstavuje východiskový ústavný rámec pre
detenčné konanie vyjadrené v hmotnej a procesnej zákonnej
úprave.
• Ochrana súkromia je generálne upravená v Čl. 19 Ústavy SR..

Legislatíva a Práva pacienta

Európsky dohovor o ľudských právach
• Ďalšími právami potenciálne zasiahnutými pri
nútenej liečbe je právo na zaobchádzanie, ktoré
neporušuje zákaz ponižujúceho a neľudského
zaobchádzania (Čl. 3 Európskeho dohovoru o
ľudských právach).
• Právny základ ochrany/garancie týchto ľudských
práv je široký. Dohovor Rady Európy o ochrane
ľudských práv a základných slobôd vrátane
dodatkových protokolov publikovaný ako
oznámenie Federálneho MZV č. 209/1992 Zb.
(ďalej len ako „Dohovor“), ktorý v Čl. 5 upravuje
právo na osobnú slobodu a bezpečnosť a v Čl. 8
právo na súkromie.

Legislatíva a Práva pacienta

Dohovor o právach osôb so zdravotným
postihnutím
• „Dohovor o PZP“ , ktorý pre Slovenskú
republiku nadobudol platnosť 25.06.2010
• má povahu medzinárodnej zmluvy ,
má prednosť pred zákonmi a Ústavou
SR
• Dohovor o právach osôb so zdravotným
postihnutím prijatý na pôde OSN,
publikovaný v zbierke zákonov pod číslom
317/2010 Z.z. Na pôde OSN boli
17.12.1991 prijaté aj Princípy pre
ochranu osôb s mentálnym postihnutím a
pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti

Zákonnými podmienkami (znakmi) detencie, tak ako ich definuje zákon
sú:
a) zadržaná osoba trpí na duševnú chorobu alebo sa u nej prejavujú príznaky
duševnej poruchy
b) zadržaná osoba so zdravotným stavom opísaným v bode a) ohrozuje samu seba
alebo ohrozuje svoje okolie, pričom toto konanie je vyvolané duševnou chorobou
alebo u zadržanej osoby hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu
c) zadržanie oznamuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti do 24 hodín od
obmedzenia osobnej slobody a s týmto ustanovením je spojená aj otázka
špecializácie poskytovateľa a miesta zadržania
d) do rozhodnutia súdu o zákonnosti prevzatia sa poskytuje len „nevyhnutná“
liečba
e) o zákonnosti zadržania rozhoduje súd v zákonom stavených lehotách-5 dní
f) zadržaná osoba má byť v konaní zastúpená, s čím sú spojené ďalšie otázky
zabezpečenia procesných práv v konaní

Ako závažna by mala byť duševná porucha a aké veľké by malo byť
nebezpečenstvo, aby to ospravedlnilo obmedzenie pohybu pacienta?
úprava
neobsahuje
výpočet
• Slovenská
psychických
porúch,
ktorých
prítomnosť
odôvodňuje nútené zadržanie.
• Ani pojem „duševná porucha“ nie je v zákone na
účely nútenej hospitalizácie stanovený.
• Väčšina európskych štátov používa v právnej
úprave pojem „duševná porucha“ ( Bulharsko,
Česká republika, Anglicko, Nemecko, Grécko,
Slovensko či Španielsko), len niektoré z nich
obsahujú aj detailné vymenovanie konkrétnych
porúch.

Spoľahlivé preukázanie naplnenia podmienok –
duševná choroba a nebezpečnosť je v praxi obtiažne.
Čo máme rozumieť pod „duševnou poruchou“?
A čo pod nebezpečenstvom pre seba alebo okolie?

Hlavnými podmienkami, ktoré legitimizujú zásah do osobnej slobody je
prítomnosť duševnej poruchy, v dôsledku ktorej sa človek správa
nebezpečne voči sebe alebo voči svojmu okoliu.
Na prvý pohľad je zrejmé, že existenciu týchto podmienok vie posúdiť
len odborník v oblasti psychiatrie, prípadne klinickej psychológie
,ktorý však v prípade zásahu záchrannej zdravotnej služby nie je
prítomný, v dôsledku čoho je podľa názoru právnika ,v prípade
pochybnosti o stupni závažnosti psychiatrickej poruchy a za splnenia
podmienky „nebezpečenstva“, vždy daný dôvod na prevoz a prevzatie
pacienta psychiatrom, čo však v praxi nefunguje .

Kazuistika č.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dňa 10.09.2018
Čas hlásenia : 23:36 hod.
Príchod na miesto udalosti : 23:53
Výzva KOS ZZS Košice : poruchy psychiky, agresívny pacient , na LTV
155 volala manželka
Súčinnosť s hliadkou PZ SR
Zasahujúca posádka : ZZS RLP Košice Západ
Pacient : 60 ročný muž , I.N.
Popis situácie : pri príchode na miesto zásahu prítomná manželka a
nevlastný syn , udávajú, že sa im pacient od rána vyhráža a došlo aj k
fyzickému útoku , bez zranenia
Z dostupnej zdravotnej dokumentácie pacienta : lieči sa na bipolárnu
poruchu / F.31 , teraz v manickej fáze , lieky odmieta užívať Quentiapin
Písomné odporúčanie ošetrujúceho psychiatra : prevoz RZP za účelom
hospitalizácie z dôvodu odmietania liečby

Kazuistika č.1

• Popis okolností zásahu : ...príbuzní opisovali pacienta ako agresívneho,
čakali sme na príjazdovej ceste na policajnú hliadku. Po príchode
policajnej hliadky sme sa presunuli k domu, kde nám otvoril p. Novotný,
bol podráždený, prečo sme tam a prečo tam je polícia, vykrikoval, že
mu žena skryla kľúče od ateliéru, nech mu ich dá, fyzicky agresívny
nebol. Pustil nás do domu, navrhli sme mu prevoz na psychiatrickú
kliniku, súhlasil. Chcel nájsť kľúče od domu, obviňoval ženu, že mu ich
skryla, na čo ona povedala, že to si on nepamätá, kde ich dal….hľadal
kľúče, chaoticky, na čo sme ho upozornili, že musíme ísť čím skôr, p.
Novotný sa nahneval, padlo z jeho strany niekoľko vulgarizmov, ale po
upozornení, že sa má slušne správať sa upokojil. Následne zamkol dom,
nasadli sme v sprievode policajta do sanitky, p. Novotný spolupracoval,
ľahol si na lehátko, pripútali sme ho štandardným bezpečnostným
popruhom na lehátku, ruky mal voľné, neprotestoval. Cesta prebiehala
kľudne. Odovzdanie na Psychiatrickej klinike prebehlo štandardne,
pacient vyšiel zo sanitky sám , nebránil sa...
• Odovzdanie pacienta v ÚZZ : 00:50 hod.

Kazuistika č.1
• Dňa 05.12.2019 doručená výzva Okresného súdu Košice II v právnej veci
pána I.N. nar.1958
• Zaslanie písomnej správy o dôvodoch a priebehu zásahu ZZS RLP Košice
Západ dňa 10.09.2018 vo vzťahu k pacientovi I.N.
• V správe ozrejmite dôvod privolania príslušníkov PZ SR k zásahu , teda
aké znaky vykazovalo správanie menovaného , v ktorom ste identifikovali
prítomnosť ohrozenia resp. nebezpečenstva pre seba a okolie z jeho
strany
• Skrátené stanovisko za ZS Košice : Pracovná diagnóza: Bipolárna
porucha – F31. Počas zásahu RLP vykonávala súčinnosť motorizovaná
hliadka PZ SR ,ale pacient počas zásahu spolupracoval so zasahujúcou
posádkou a v čase zásahu nebola nutná asistencia hliadky PZ SR
v zmysle obmedzenia pohybu osoby.
• V predmetnej veci ešte nebolo vydané rozhodnutie OS Košice II.

Kazuistika č.2

Dňa 22.09.2018
Čas hlásenia : 13:37 hod.
Príchod na miesto udalosti : 13:48 hod.
Odovzdanie pacienta v ÚZZ : 15:23 hod. , trvanie zásahu 2:25 hod.
Výzva KOS ZZS Košice : poruchy správania, Letisko Košice , na LTV 155 volal barman
Súčinnosť s hliadkou PZ SR
Zasahujúca posádka : ZZS RZP Košice Juh 2
Pacient : 40 ročný muž , P.P.
Popis situácie : pri príchode na miesto zásahu – kaviareň v hale Letiska Košice prítomná
matka , volajúci barman a hliadka PZ SR . Volajúci barman udáva, že sa pacient sedí od
rána v kaviarni a čaká na odlet letadla do New Yorku o 17 hod. , bol len slovne agresívny
, ale odmieta opustiť letiskovú halu
• Z dostupnej OA pacienta : lieči sa na schizofréniu / F.20 , hospitalizovaný pred 3
týždňami na PK , zmena liečby , teraz podľa matky zhoršenie stavu , LA – Timonil,
Rispen
• TO: pacient odmieta opustiť letiskovú halu a matka sa dožaduje prevozu na PK ,čo
pacient odmieta , je svojprávny a má vysoké IQ
• Pacient sa vyhráža sťažnosťou na konanie PZ SR, matka
sťažnosťou na neposkytnutie zdravotnej starostlivosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kazuistika č.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Dňa 19.03.2019
Čas hlásenia : 17:06 hod.
Príchod na miesto udalosti : 17:14 hod.
Ponechaná na adrese . , trvanie zásahu 0:40 hod.
Výzva KOS ZZS Košice : poruchy správania, nútený transport na žiadosť
ošetrujúceho psychiatra , na LTV 155 volala matka
Súčinnosť s hliadkou PZ SR
Zasahujúca posádka : ZZS RLP Košice Západ
Pacient : 32 ročná žena , L.H.
Popis situácie : pri príchode na miesto zásahu prítomná aj hliadka PZ SR
prítomná matka dokumentuje žiadosť transportu na PK na žiadosť psychiatra
pre odmietanie liečby. Pacientka je pokojná, reaguje adekvátne, koherentne , nie
je agresívna , nemá suicidálne tendencie a odmieta prevoz na PK . Z dostupnej
OA pacientka : lieči sa na schizoafektívnu poruchu manický typ / F.25
,odmieta liečbu , teraz podľa matky zhoršenie stavu
TO: pacientka odmieta transport na PK a matka sa ho dožaduje. Pacientka
odmieta všetko , je svojprávna, bez poruchy správania a má vysoké IQ
Pacientka ponechaná doma , odmieta poskytnutie zdravotnej
starostlivosti aj transport na PK

Kazuistika č.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dňa 20.03.2019 2x
Čas hlásenia : 15:43 hod. , opakovane v čase o 18:52 hod.
Príchod na miesto udalosti : 15:52 hod. , 19:00 hod.
Ponechaná na adrese . , trvanie 1.zásahu 0:30 hod. , 2.zásahu 0:50 hod.
Výzva KOS ZZS Košice : poruchy správania, nútený transport na žiadosť
ošetrujúceho psychiatra , na LTV 155 volala matka
Súčinnosť s hliadkou PZ SR
Zasahujúca posádka : ZZS RLP Košice Západ
Pacient : 32 ročná žena , L.H.
Popis situácie : pri príchode na miesto zásahu prítomná aj hliadka PZ SR
prítomná matka dokumentuje žiadosť transportu na PK na žiadosť psychiatra
pre odmietanie liečby. Pacientka je pokojná, reaguje adekvátne, koherentne , nie
je agresívna , nemá suicidálne tendencie a odmieta prevoz na PK
Z dostupnej OA pacienta : lieči sa na schizoafektívnu poruchu manický typ /
F.25 ,odmieta liečbu , teraz podľa matky zhoršenie stavu ,
TO: pacientka odmieta transport na PK a matka sa ho dožaduje.Pacientka
odmieta všetko , je svojprávna, bez poruchy správania a má vysoké IQ
Pacientka odmieta poskytnutie zdravotnej starostlivosti aj transport na PK
Transport na PK v čase o 19:00- RZP Juh 2, bez asistencie

Odporúčania na záver
ü Esenciálnymi podmienkami zákonnosti je existencia duševnej choroby
pacienta, ktorá vyvoláva nebezpečné správanie pacienta, pričom medzi
chorobou a nebezpečným konaním musí byť vzťah príčiny a následku.
Samotná prítomnosť duševnej choroby bez iného nie je dôvodom pre
nútené zadržanie.
ü Na dôkaz splnenia tejto podmienky ohrozenia nestačí tvrdenie osoby,
alebo osôb domáhajúcich sa prevzatia iného do ústavnej starostlivosti
bez jeho súhlasu. Súd musí zistiť, či k prevzatiu došlo preto, lebo
chorý naozaj ohrozil seba alebo svoje okolie spôsobom, ktorý je
dostatočne závažný na to, aby sa obmedzila osobná sloboda a musí sa
vykonať aj výsluch chorého a ošetrujúceho lekára.“ Ohrozenie nemôže
mať latentný charakter, resp. mať podobu potenciálneho prejavu,
ktorý môže byť neskôr vyvolaný chorobou. Ohrozenie musí byť
bezprostredné a aktuálne, len takýto stav nebezpečenstva vyvolaný
duševnou chorobou je dôvodom na zadržanie pacienta

Odporúčania na záver
ü Štát, resp. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže vnucovať
pacientovi názor o tom, čo je pre neho vhodné a potrebné.
ü Obsahom práva na súkromie je aj právo rozhodovať o svojom zdraví,
ktoré musia tretie osoby rešpektovať, i keď jeho následkom môže
byť poškodenie pacientovho zdravia
v Mnohým detenciám by bolo možné predísť, pokiaľ by psychiatrickí
pacienti dodržiavali liečebný plán. Súkromné právo platné na
Slovensku žiaľ menej „invazívnu“ úpravu nútenej liečby neobsahuje.
Opačná situácia je USA, kde sa v posledných 10 rokoch udomácnil
inštitút outpatient commitment - nútená ambulantná liečba. V rámci
osobitného konania uloží súd chorej osobe povinnosť podrobovať sa
ambulantnej liečbe a dodržiavať liečebný program , zúčastňovať sa
psychoterapie pod sankciou toho, že v prípade jeho nedodržania
môže byť chorá osoba nútene hospitalizovaná.

Z filmu Prelet nad kukučím hniezdom :
„Myslíte si, že ste nejakí blázni? Nie! Vy nie ste blázni!
Aspoň nie väčší, než tí, čo si chodia vonku voľne po
uliciach.“

„Myslíte si, že ste nejakí blázni?
Nie! Vy nie ste blázni!
Aspoň nie väčší, než tí, čo si chodia vonku voľne po
uliciach.“
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