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Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vstupuje lekár i pacient do celé
ho radu vzťahov upravených právnymi normami . Vo väčšine prípadov si ani 
jedna zo strán terapeutického vzťahu hlbšie neuvedomuje, že daná oblasť je 
upravená právom. Znalosť príslušnej právnej úpravy poskytovania zdravot
nej starostlivosti je pritom zo strany lekárov i ostatného zdravotníckeho 
personálu niekedy až zarážajúco nízka. Uvedená skutočnosť však nemusí 
nevyhnutne spôsobiť porušenie povinností uložených právnymi normami. 
Lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci sú totiž pri rozhodovaní o svojom 
konaní vedení skôr eticky ako právne, čo v prevažnej väčšine prípadov za
ručí, že sa napriek neznalosti príslušnej právnej normy rozhodnú v súlade 
s právom (1). Táto zhoda vyplýva z faktického súladu etických a právnych 
noriem. Bohužiaľ z tohto pravidla existujú početné výnimky, ktoré môžu 
mať pre zdravotníckych pracovníkov nepríjemné dôsledky. Podstatný roz-
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diel medzi normami platného práva a etikou spočíva v donucovacej moc l 
štátu, ktorá zaručuje vynútenie právnych noriem. 

Najväčšie úskalia v sebe skrývajú situácie, v ktorých dochádza ku styku 
trestného práva a medicíny. Jedným z právneho hladiska najkomplikova
nejších okruhov problémov predstavuje poskytovanie zdravotnej starostlivo
sti osobám závislým od drog. V zmysle ~ 37 ods. l zákona č. 277/1994 Z. z. 
o zdravotnej starost.livosti v znení neskorších právnych noriem (ďalej len 
zákon o zdravotnej starostlivost.i) prestavuje psychiatrická starostlivosť 

a zdravotná starostlivosť o osoby závislé od a lkoholu alebo iných návy
kových látok osobitnú zdravotnícku starostlivosť. Jednotlivé vyšetrovacie 
a liečebné výkony psychiatrickej starostlivosti sa uskutočňujú so súhlasom 
pacienta alebo jeho zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Lekár je pritom 
povinný poskytnúť pacientovi vhodné poučenie o jeho chorobe. Zákonnému 
zástupcovi alebo opatrovníkovi lekár poskytne úplné poučenie. Účelom pos
kytnutia poučenia je docielenie spolupráce pacienta pri liečbe. Osobám 
závislým od alkoholu a lebo iných návykových látok sa podla § 39 ods. l zá
kona o zdravotnej starostlivosti poskytuje ambulantná alebo ústavná sta
rostlivo sť vtedy, ak to vyžaduje ich zdravotný stav, pričom s poskytovaním 
starostlivosti musia súhlasiť. Ak však bolo takýmto osobám uložené súdom 
ochranné liečenie , musia sa mu podrobiť. Pri poskytovaní zdravotnej sta
rostlivosti majú pacienti celý rad práv, ale i povinností. Základné práva pa
cienta upravuje § 6 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti. K týmto 
právam sa zaraďuje právo na: 

- rešpektovanie svojej telesnej a psychickej integrity 
- náležité poučenie najmä o povahe ochorenia, potrebných zdravotných 

výkonoch, o možnosti rizika a zdravotnej prognóze 
- odmietnutie podrobiť sa zdravotnej starostlivosti s výnimkou prípadov, 

keď podla zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez súhlasu pa
cienta alebo jeho zákonného zástupcu 

- rozhodnutie o svojej účasti na výučbe a overovaní nových medicínskych 
poznatkov a metód 

- zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jej zdra
votného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jej zdravotným stavom, ak 
v prípadoch ustanovených zákonom nie je zdravotnícky pracovník alebo iný 
odborný pracovník zbavený tejto mlčanlivosti 

- zmiernenie utrpenia v súlade so súčasným stavom lekárskych a biome
dicínskych vied, na humánnu starostlivosť a na etický a dôstojný prístup 
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zdravotníckych pracovníkov, ako aj iných odborných pracovníkov v zdra
votníctve. 

Oproti týmto právam pacienta stoja jeho povinnosti , ku ktorým patria 
okrem iných najmä povinnosť: 

- spolupracovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
- dodržiavať liečebný režim určený leká rom 
- prísť na vyšetrenia a ošetrenia v termínoch určených lekárom 
- zúčastniť sa na zdravotnom školení a výcviku uloženom z dôvodu ve-

rejného záujmu 
- na výzvu zdravotníckeho pracovníka oznámiť také ochorenia alebo iné 

skutočnosti, ktoré sú významné z hladiska poskytovania zdravotnej starost
livosti . Infikovaná osoba je povinná označiť zdroj nákazy, ak ho pozná, a po
skytnúť všetky informácie na jeho určenie . Je povinná určiť okruh osôb, 
ktoré mohla prenosnými ochoreniami nakaziť . Osoba , ktorá má prenosné 
ochorenie, je povinná správať sa tak, aby zabránila prenosu takéhoto ocho
renia na iné osoby (2). 

Z právneho i lekárskeho hľadiska vzniká pri liečbe drogovo závislých 
veľmi komplikovaná situácia v prípade, ak sa k pacientom dostanú akým
koľvek spôsobom drogy. Z právneho hľadiska pacient tým, že má u seba dro
gu, alebo si ju dokonca aplikoval , porušil povinnosť dodržiavať liečebný re
žim, uloženú v § 6 ods. 3 písm. b) zákona o zdravotnej starostlivosti. V praxi 
sa takéto prípady riešia odobratím drogy pacientovi a vylúčením pacienta 
z liečby . Takýto postup je nanajvýš oprávnený z medicínskeho hradiska, 
keď už kvôli ničomu inému, tak pre ochranu ostatných pacientov liečiacich 
sa zo závislosti od drog. Zákon o zdravotnej starostlivosti za uvedené kona
nie pacienta síce priamo nestanovuje žiadnu sankciu, ale právo zdravot
níckeho zariadenia na ukončenie poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
možno v tomto prípade odvodiť z § 8 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivos
ti . Toto ustanovenie umožňuje zdravotníckemu zariadeniu odstúpiť od doho
dy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak pacient závažným spôsobom, 
najmä svojím správaním a nedodržiavaním pokynov lekára porušuje 
liečebný režim. Pokiaľ by však išlo o pacienta, ktorému liečbu nariadil súd, 
išlo by o konanie, ktoré podstatným spôsobom sťažuje ochranné liečenie, 
pretože smeruje voči jeho podstate. Takéto konanie kvalifikuje § 171 ods. 1 
písm. d) Trestného zákona ako trestný čin marenia výkonu úradného roz-

49 



P. KOVÁČ, J. SOMOŠOV Á / DROGY NA ODDELENÍ AKO 
MEDICÍNSKY A PRÁVNY PROBLÉM 

hodnutia. Trestné podTa tohto ustanovenia bude konanie osoby, ktorá drogy 
pre osobu vo výkone ochranného liečenia zaobstarala (3, 4). 

Už tým, že pacient má u seba drogu, dopúšťa sa trestného činu podTa 
~ 186, prípadne ~ 187 Trestného zákona. Trestného činu podTa § 186 sa do
pustí každý, kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú 
látku, psychotropnú látku , jed alebo prekurzor. V tomto prípade musí ísť 
podTa ~ 89 ods. 12 Trestného zákona o také množstvo látky, ktoré zodpovedá 
najviac obvykle jednorazovej dávke na použitíe. Sankciou môže byť v ta
komto prípade prepadnutie veci alebo trest odňatia slobody až na tri roky. 
Ak pôjde o množstvo väčšie ako jednorazová dávka , už samotná držba látky 
bude kvalifikovaná ako trestný čin podTa ~ 187 Trestného zákona, za ktorý 
môže byť udelený trest odňatia slobody na dva až osem rokov alebo prepad
nutie majetku, alebo peňažný trest , alebo prepadnutie veci . Je velmi dôle
žité uvedomiť si, že v prípade, ak zdravotnícky pracovník odníme pacientovi 
drogu v úmysle ju zlikvidovať, môže sa týchto trestných činov dopustiť aj 
sám , pokiaT sa tak deje bez príslušného oprávnenia (5). Podmienky získania 
takéhoto oprávnenia určuje zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, 
psychotropných látkach a prípravkoch (dalej len zákon o omamných lát
kach). S omamnými a psychotropnými látkami môže nakladať len fyzická 
osoba alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené zákonom 
č. 139/1998 Z. z., a to na základe povolenia , ktoré vydáva Ministerstvo zdra
votníctva Slovenskej republiky. Podmienky na zaobchádzanie a odbornú 
spôsobilosť s omamnými a psychotropnými látkam upravuje § 5 a § 6 záko
na o omamných látkach. Čo sa týka likvidácie omamných a psychotropných 
látok, tú upravuje § 27 zákona o omamných látkach odkazom na osobitný 
predpis, ktorým je zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (6). Likvidácia omam
ných a psychotropných látok, ktoré predstavujú odpad podTa položky č. 13 
(akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktorých používanie zákon zaka
zuje) prílohy č. 1 zákona o odpadoch môže prebiehať len podTa ustanovení 
tohto zákona (7). 

Posledný problém, ktorý sa vynára v súvislosti so záchytom drog na od
delení je dilema, či takýto nález oznámiť orgánom činným v trestnom ko
naní alebo ho pred nimi zamlčať . Ide vôbec o dilemu medzi povinnosťou za
chovávať mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov a povinnosťou a právom 
občanom pomáhať dosiahnuť účel trestného konania podľa § 1 ods. 2 Trest
ného poriadku? Povinnosti podTa § 1 ods . 2 Trestného poriadku sú tie povin
nosti , ktoré priamo ukladá Trestný poriadok (8). Trestný poriadok neukladá 
povinnosť oznámiť Spáchanie trestného činu. Takúto povinnosť možno však 
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pre niektoré trestné činy odvodiť z § 167 Trestného zákona, podľa ktorého 
neprekazenie niektorých trestných činov je trestným činom . Rovnako je 
trestným činom aj neoznámenie niektorých trestných činov uvedených 
v § 168 Trestného zákona (5). Lekár v Slovenskej republike nemá zákonnú 
povinnosť oznámiť, že niektorý z jeho pacientov sa mohol dopustiť konania, 
ktoré by mohlo byť trestným činom podľa § 186 alebo ~ 187 Trestného záko
na. Je výlučne na rozhodnutí lekára, či takéto konanie oznámi orgánom čin
ným v trestnom konaní. Toto rozhodnutie spadá skôr do oblasti lekárskej 
etiky. Zastávame názor, že ani prípadné oznámenie nálezu drog na oddelení 
nie je porušením zákonom uloženej mlčanlivosti o údajoch týkajúcich sa 
zdravotného stavu pacienta a o skutočnostiach súvisiacich so zdravotným 
stavom (§ ods. zákona o zdravotnej starostlivosti a contrario). Zistenie, že 
pacient sa dopustil trestného činu totiž nijako nesúvisí so zdravotným sta
vom pacienta, a preto nespadá pod mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov. 
Je to analogická situácia, ako keď sa pacient dopustí na oddelení napríklad 
krádeže. V danom prípade bude platiť známe latinské "Nemo iudex sine ac
tore" a pôjde o prísne individuálne rozhodnutie každého jednotlivého zdra
votníckeho pracovníka. 

Na tomto mieste je potrebné poukázať, že v Českej republike je právna 
situácia odlišná. Vzhľadom na znenie § 167 Trestního zákona neprekazenie 
trestného činu podľa § 187 a § 188 Trestního zákona je trestným činom . Ani 
v Českej republike však neexistuje povinnosť oznámiť podozrenie z trest
ného činu, ak niekto drží omamné a psychotropné látky sám pre seba (9). 

Autori si dovoľujú vyzvať vážených kolegov na reakcie k problému, či ná
lez drog na oddelení ohlásiť orgánom činným v trestnom konaní a lebo ho za
mlčať, ako aj na ich skúsenosti s riešením takéhoto problému na vlastných 
pracoviskách. 

Literatúra 

Tóth, K.: Právne vedomie zdravotníckych pracovníkov v procese transformácie zdra
votníctva v Slovenskej republike. Medicínsky Monitor 5/1999, s. 18 - 22 

Zákon Č . 277/1994 Z. Z. o zdravotnej starostlivosti 
Stiffel, H. - Kačica, J: Trestný zákon. Stručný komentár. Bratislava, Iura Edition, 

2001. s. 333 - 337 
Šamal, P. - Púry, F. - Rizman, S.: Trestní zákon. Komentár. 5. vydání. Praha, C. H. 

Beck, s. 944 - 952 
Zákon Č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 

51 



P. KOVÁČ, J. SOMOŠOV Á / DROGY NA ODDELENÍ AKO 
MEDICÍNSKY A PRÁVNY PROBLÉM 

Zákon č. 139/1998 Z. Z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 
Zákon č. 223/2001 Z. Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 141/1961 Zb . o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení nes

korších predpi sov 
Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon v znení neskorších predpisov 

Do redakcie prišlo dňa : 18. 12. 2003 
Adresa au tora: JUDr. MUDr. P. Kováč, Ústav súdneho lekárstva LF UK a FN 

Bratislava, Sasi nkova 4, 81108 Bratislava 
email : kovac@eset. sk 

52 


