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Súhrn 

KAZUISTIKY 

Psychiatrické vyšetrenie s cieľom potvrdiť, alebo vylúčiť závislosť vinníka pre 
účely Dopravného inšpektorátu Policajného zboru je vo vzťahu ku konkrétnemu či
nu jedinečné vyšetrenie. Jeho záver má mať v prípade potreby charakter dôkazu. 
Má sa vykonať do zákonom predpísanej doby. Opätovné vyšetrenie v tej istej veci 
s časovým odstupom v inej ambulancii s úmyslom vyhnutiu sa diagnóze závislosti 
a s tým súvisiacimi právnymi následkami by malo napÍňať kritériá trestného činu 
podvodu. Psychiater by mal pred vyšetrením žiadať o písomné potvrdenie vinníka, 
že je toto vyšetrenie originálne, nebude sa inde opakovať, ani inde doteraz nepre
behlo a že jeho závery bude objednávateľ rešpektovať, že uvedie iba pravdivé anam
nestické údaje a za následky vyplývajúce z porušenia tohto bude braný na právnu 
zodpovednosť. 

Je potrebné, aby si lekár archivoval kópie všetkých relevantných požadovaných 
informácií (nálezov zo zdravotnej dokumentácie, laboratórnych výsledkov, podrob
ného samotného psychiatrického vyšetrenia, objednania a podpisu klienta, rozhod-
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nutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, uznesenia polície alebo rozhodnutia sú
du, kde sa popisuje ako ku skutku došlo, vystaveného pokladničného dokladu 
a iných). 

Zákon, ktorý by ochraňoval práva psychiatra zatiaľ v tejto veci neexistuje, hoci je 
od neho požadovaná jednoznačná odpoveď. 

K ľ ú č o v é s lov á: závislosť od alkoholu - psychiatrické vyšetrenie - Dopravný 
inšpektorát Policajného zboru 

E. Višňovský: PSYCHIATRIC EXAMINATIONS 

FOR THE PURPOSE OF ROAD TRAFFIC 

INSPECTORATE 

Summary 

Psychiatric examination for purposes of the Road Traffic Inspectorate of the Poli
ce Corps to confirm or to rule out alcohol addiction of the offender is unique in rela
tion to a particular offense. Its conclusion should have the weight of evidence if nee
ded. It should be carried out in required term. Re-examination of the same case in 
time lapse by another psychiatri st with the intention of avoiding the addiction dia
gnosis and its associated legal consequences should fulfilI the criteria of committing 
a fraud. Before the examination, psychiatrist should ask the offender for signed con
firmation that this assessment is genuine, not elsewhere repeated, providing only 
true history data, and that its conclusions will respected by the client (who will be 
taken for responsibility in case ofviolation). 

The doctor must keep copies of all relevant required information (medical re
cords, laboratory results, psychiatric examination itself, examination order signed 
by the client, the decree to review the health capacity, any related issued receipts 
and others). 

Currently there is no law that would protect the psychiatri st 's rights; however 
their clear answer is always required. 

Key w o r ds: alcohol addiction - psychiatric examination - Road Traffic Inspec
torate of the Police Corps 
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Kazuistika 

Minulý rok si ma istý 48-ročný verejný činiteľ z iného okresu vybral za 
psychiatra, ktorý ho má vyšetriť na základe Rozhodnutia o preskúmaní 
zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu v zmysle 
1. vety § 91 odseku 4 zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Ne
bolo by na tom nič neobvyklé - klientov z iných okresov aj krajov vyšetruje
me často. Pred vyšetrením podpísal žiadosť - objednávku vlastného psychia
trického vyšetrenia na nemedicínske účely - pre Dopravný inšpektorát poli
cajného zboru (DI PZ) okresného mesta v našom zariadení. 

Výber údajov z anamnézy: 
Rodinná anamnéza: Otec vyšetrovaného nadmerne konzumoval alkohol, 

ale odmietal sa protialkoholicky liečiť. Syn vyšetrovaného pred 3 rokmi náh
le prestal rozprávať a preto musel byť hospitalizovaný v PN Veľké Zálužie, 
aktuálne je ambulantne liečený v inom okrese. 

Osobná anamnéza: Má psoriázu, iné somatické diagnózy neguje. eNS 
atakovaný nikdy nemal. Doteraz nebol nikdy psychiatricky ani protialkoho
licky liečený ani vyšetrený. Žiadne lieky pravidelne neužíva. Zdravotnú kar
tu od obvodného lekára na vyšetrenie nedoniesol, hoci bolo ňu požiadaný. 
Je stredoškolsky vzdelaný, ženatý 26 rokov, má jedného syna. 

Údaje vzťahujúce sa ku skutku: 
Tri týždne pred vyšetrením ho v rámci náhodnej kontroly zastavila 

hliadka polície o 10:37. Kontrola preukázala 0,34 mg/l alkoholu v dychu. 
Deň predtým pil pol litra destilátu, myslel si ráno, že "už predsa nemôže 
nafúkať". 

Objektívny psychiatrický nález: 
Lucídne vedomie, správne orientovaný allopsychicky, autopsychicky aj 

somatopsychicky. Vnímanie intaktné, myslenie kohézne, logické, bez blu
dov, bez akejkoľvek psychotickej symptomatiky. Nápadne zvýšená intrapsy
chická tenzia, psychomotorická instabilita, zjavný odvykací tremor kos
trového svalstva, hyperhidrosis, poruchy koncentrácie a tenacity pozornosti. 
Anamnesticky výrazné zvyšovanie tolerancie voči dávkam v mnohoročnom 
vývoji, ťahové pitie s uvádzanou preferenciou destilátov a piva, pitie ráno aj 
nalačno, prepíjanie odvykacej symptomatiky, "relieť' typ cravingu parciálne 
uvedomovaný, racionalizácia a bagatelizácia konzumu, dopad konzumu na 
sociálne fungovanie, matrimoniálna disharmónia. Diskoimesis. Makrosko
picky zjavná facies ethylica, strhaný, skléry mierne nažltlé. Posledný kon
zum alkoholu bol deň pred vyšetrením, pred 13 hodinami vypil 4 dcl de
stilátu. 
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Výber laboratórnych nálezov: 
Laboratórne nálezy z odberov realizovaných 3 dni pred dňom aktuálneho 

psychiatrického vyšetrenia: erytrocyty 4,4 [l<ľ211]; leukocyty 6,2 [10911]; MCV 
103 [fi]; Trombocyty 135 [1(f11]; glykémia 6,2 [pmolll]; kreatinín 62 [pmolll]; 
cholesterol 9,2 [mmolll]; triacylglyceroly 7,4 [mmolll]; bilirubín celkový 23,1 
[pmolll]; ALT 0,85 [pkatl1]; AST 1,19 [pkatl1]; GMT 14,7 [pkat/l]; Na 138 
[mmolll]; K 4,3 [mmolll]; Cl 96 [mmolll]; toxikológia kompletne negatívna. 

Záver vyšetrenia 
N a základe klinického obrazu, podporovaného laboratórnym nálezom 

a podrobným odobratím anamnézy (štýlu konzumu alkoholu a dynamiky 
symptómov) som u dotyčného probanda jednoznačne diagnostikoval závis
losť od alkoholu (FI0.2 podľa MKCH-I0). Klient bol poučený o náleze a dia
gnostickom závere a na znak toho, že tomu porozumel, vyšetrenie podpísal. 

V individuálnom nadštandardnom rozhovore dostal možnosť okamžite 
zahájiť ambulantnú protialkoholickú liečbu v mojej ambulancii, voči čomu 
formálne prejavoval kladný postoj. Bol požiadaný, aby sa dostavil po telefo
nickom objednaní v skorej dobe spolu s manželkou na prvé terapeutické 
stretnutie, čo ho potešilo. Sám videl, že v úrade, ktorý zastáva, je momen
tálne pre rozvinutú závislosť nevýkonný a nedokáže v ňom bez liečby dlho
dobejšie fungovať. Do "strohého" formuláru Dokladu o preskúmaní zdravot
nej spôsobilosti som teda lege artis stroho zakrúžkoval, že "odporúčam" pre
skúmať zdravotnú spôsobilosť povinnej osoby. 

Ďalší priebeh prípadu 
S dvojtýždňovou latenciou mi telefonovala riaditeľka okresného DI PZ 

príslušného okresu. Pýtala sa, ako som to myslel s mojím vyšetrením u me
novaného človeka, teda, prečo som vo formulári začiarkol, že "odporúčam" 
preskúmať zdravotnú spôsobilosť osoby. Vysvetlil som, že som tak urobil, le
bo sa to podľa zákona tak má robiť a keďže som zistil závislosť, iné som ani 
urobiť nemohol. Samotnú diagnózu totižto policajtovi na žiaden formulár pí
sať psychiater nemôže (s výnimkou znaleckého posudku). Po veľavýznamnej 
odmlke mi bolo povedané, že s tým budú komplikácie, že to pravdepodobne 
skončí na samosprávnom kraji ... Odvetil som, že za vyšetrením si stojím, je 
pravdivé a dokážem si ho odborne obhájiť. 

Tá istá policajtka mi volala v priebehu niekoľkých týždňov s tým, že 
praktický lekár na základe môjho vyšetrenia odmieta spochybniť zdravotnú 
spôsobilosť menovaného, lebo podľa neho nie je závislý. Ponechal som jeho 
kompetencie na neho a svoje si nedal vziať. 

Čas plynul a ozvala sa pracovníčka samosprávneho kraja odboru zdra
votníctvo a sociálne veci s predvolaním na stretnutie s lekárom samospráv-
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neho kraja. Vecou bolo moje vyšetrenie spomínaného činiteľa. Keďže som 
v čase predvolania mal iné predvolanie na súd ohľadom ochrannej liečby 
pacienta, dohodli sme sa, že svoj psychiatrický nález s kompletnými labo
ratórnymi výsledkami naskenujem a pošlem ho na úrad ako svojmu nadria
denému a osobne sa stretnutia nezúčastním. Polemizoval som však, či je 
úrad to správne miesto, ktoré sa tým má zaoberať, keďže nejde o môjho pa
cienta a vo veci som zatiaľ vystupoval len ako diagnostik pre nemedicínske 
účely. Za nález mi bol úrad vďačný a vopred uvádzal, že nepochybuje 
o opodstatnenosti môjho záveru a o odbornosti. 

Problém bol v tom, že si verejný činiteľ dal s odstupom času v tej istej ve
ci vypracovať iné psychiatrické vyšetrenie u iného psychiatra z iného okre
su, dokonca aj kraja a jeho záver bol, že klient nie je závislý. Vznikla tým 
potreba akejsi konfrontácie, avšak meno kolegu muselo zostať zatiaľ pre 
mňa tajomstvom (či aj moje pre neho, neviem). Trval som na tom, že budem 
trvať na svojom. 

Po istom čase sa ozvala už pracovníčka krajského dopravného inšpek
torátu a informovala sa o veci, podobne ako pôvodná vedúca pracovníčka 
okresného dopravného inšpektorátu s tým, že v tejto veci majú iba prob
lémy. Na to volal aj klient, ktorý v telefóne hostilne vystúpil voči mne, že 
som mu zničil život, keď som mu napísal také závery vyšetrenia. Oponoval 
som mu, že môžem písať iba pravdu a tú pravdu sme spolu na vyšetrení aj 
prebrali, porozumel jej a formálne súhlasil s liečbou. Podobný pokus tele
fonátu z jeho strany sa zopakoval, v pokoji som mu odvetil, že laik si ne
môže stanovovať diagnózy, ktoré sa mu páčia. Podobne ani onkológ na tlak 
klienta mu nediagnostikuje zápal, keď má rakovinu. 

Stále som nenutkavo nezisťoval, kto z kolegov asi môže byť mojím "riva
lom". Neskôr sa sám prihlásil, volal mi a zisťoval ako u mňa prebiehalo vy
šetrenie a čo mi klient vlastne povedal. Zistili sme, že jemu nepodal prav
divé informácie, dokonca mu pravdepodobne lekár ani nerobil laboratórne 
vyšetrenia a išlo o niekoľkomesačný odstup od obdobia spáchaného prie
stupku. Bol frustrovaný z toho, že ho atakuje krajský dopravný inšpektorát. 
Sám teda poznamenal, že inšpektorátu povie, že moje vyšetrenie je pravdivé 
a on bol klientom uvedený do omylu a v príjemnom tóne sme sa na diaľku 
rozišli. 

Objekt vyšetrenia sa mi nedávno telefonicky po roku tretíkrát ozval a ja
vil po roku záujem stretnúť sa, čo som však už v tomto štádiu pre vzniknutú 
zaujatosť vo veci odmietol. 

Tento dlhý príbeh opisujem nie samoúčelne, primäl ma totiž k tomu, že 
vo vzťahu k vyšetreniu vodičov je potrebná okrem erudície, potreby zabez
pečenia si potrebných "dôkazov" aj istá právnická opatrnosť a presná doku
mentácia a archivácia vyšetrenia, čo sa mi oplatilo aj v tomto prípade. 
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Iné dva kuriózne prípady 

Klient, vopred poučený so všetkými náležitosťami, ktoré vyšetrenie vyža
duje a zahŕňa (okrem iného aj to, že si ho hradí sám), sa nechal vyšetriť. Po 
cca 70 minútach vyšetrenia a kompletizácie nálezu vysvitlo, že on nemá pe
niaze a pracuje v trenčianskom okrese. My už nález máme, on pošle peniaze 
o dva dni po známom, ktorého aj splnomocnil prevzatím spomínaného Do
kladu o preskúmaní a tak sme podpísali istú dohodu, koho zaplatením 
a prevzatím poveruje, pričom udal identifikačné údaje osoby, ktorá to vy
baví. Toto čakanie sa predÍžilo na dvojmesačné obdobie. "Splnomocnenec" 
neprichádzal. Klient kalkuloval (ako neskôr vyšlo najavo) s tým, že podľa 
§ 91 ods. 8 zákona o premávke sa v texte píše "psychiater je povinný do 5 
pracovných dní od uskutočneného vyšetrenia doklad o preskúmaní odoslať 
na políciu". A dni plynuli. A tak by mal vyšetrenie zadarmo. Nebudem viac 
rozvíjať ako sa táto situácia vyvinula. 

Napokon ešte jedna skúsenosť s klientom, ktorý podobne ako prvý klient 
bol závislý od alkoholu s bohato zastúpenými atribútmi závislosti. Javil záu
jem o liečenie v našej ambulancii, dohodol si dokonca aj termín, kedy 
s manželkou zaháji u nás liečbu. Formálne chápal, že sa treba liečiť a bol 
nám povďačný, že ho takom blízkom čase za pacienta prijmeme. Klient viac 
neprišiel, po troch mesiacoch prišla iba nahnevaná, hostilná manželka 
s výmenným lístkom od praktického lekára, aby sme spravili nové vyšetre
nie, respektíve, aby sme potvrdili, že klient nie je závislý, lebo bez vo
dičského preukazu mu zničíme život. Pravda pre niektorých nie je dôležitá. 

Záver 

Záverom predkladám smerom k praxi niekoľko vlastných odporučení, ku 
ktorým som dospel. Keďže na rozdiel od znaleckého dokazovania (kde v u
znesení vyšetrovateľa je meno znalca, ktorý má pro banda vyšetriť) v Roz
hodnutí o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k alkoholu či inej 
návykovej látke nie je nikde udané, kde v SR sa má vinník takémuto psy
chiatrickému vyšetreniu podrobiť, odporúčam: 

1) Pred samotným vyšetrením v časovom predstihu (možno ešte počas te
lefonickej, či osobnej konzultácie) probandovi vysvetliť, že ide o jedineč
né / neopakovateľné / vyšetrenie, ktoré v prípade potreby môže mať charakter 
dôkazu. 

Ďalej: 
2) Budúcemu klientovi dať pred vyšetrením podpísať, že čestne vyhlasuje, 

že toto vyšetrenie ešte v tejto konkrétnej veci nemal u iného psychiatra a ani 
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nebude mať okrem nás u iného psychiatra následne. V prípade, že by uviedol 
nepravdu, mohol by byť braný neskôr za to na zodpovednosť. 

3) Podobne by mal klient súhlasiť s tým, že k záverom psychiater nemusí 
prísť po prvom vyšetrení a stretnutí nevyhnutných k spoľahlivému diagno
stickému záveru môže byť viac. Po odberoch biologického materiálu, ktoré je 
pre diagnostiku nevyhnutné je tiež nutné počkať na jeho výsledky, čo niekedy 
predíži, respektíve zmnoží stretnutia pre dosiahnutím samotného záveru. 

4) Ako vhodné sa javí, aby v zmluve bolo poznamenané, že ide o vyšetre
nie, ktoré si objednáva sám klient, zaväzuje sa ho uhradiť na mieste a bude 
rešpektovať jeho závery (bez ohľadu na to, či jeho závery budú s jeho predsta
vou kongruentné, alebo nie a nemá právo na to, aby so závermi odborníka 
polemizoval ani do budúcna). Taktiež, že rozumie záverom vyšetrenia, ktoré 
mu treba vysvetliť. Predíde sa tým mnohým nedorozumeniam. 

5) Podobne by mal klient súhlasiť písomne s tým, že je povinný uviesť 
psychiatrovi pravdivé údaje, ktoré sa týkajú histórie a charakteru jeho kon
zumu psychoaktívnych látok ako aj psychického a somatického zdravia 
a uvedením nepravdy sa berie sám na zodpovednosť za následky neskôr z to
ho vyplývajúce. 

6) Ak je z pohľadu psychiatra potrebná prítomnosť najbližšieho príbuz
ného pri diagnostike, trvať na tom, aby boli anamnestické údaje podané aj 
od neho. 

7) Obligatórne je realizovať laboratórne vyšetrenia (krvný obraz, 
biochémia, toxikologické vyšetrenie .. .), respektíve aj iné somatické vyšetrenia 
pred psychiatrickým vyšetrením, respektíve v deň vyšetrenia, alebo si ich 
vyžiadať od iného lekára. 

8) Vhodné je požadovať zapožičanie kompletnej zdravotnej dokumentácie 
od praktického lekára a podstatné nálezy z minulosti si v ambulancii pre
kopírovať a pripojiť k spisu, ktorý sa zvlášť podľa zákona archivuje. Ak to 
praktický lekár odmietne, žiadať od neho aspoň výpis z dokumentácie, ktorý 
súvisí s konzumom psychoaktívnych látok, respektíve posledné preventívne 
vyšetrenie. 

9) Záver vyšetrenia - Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti - vždy 
doporučene poslať na príslušný okresný DI PZ, na obálke aj podacom lístku 
s uvedením mena policajta ako aj čísla konania, pod ktorým konanie prebie
ha. Zaznamenal som už pokusy o falšovanie tohto dokladu, preto je táto vec 
esenciálna. Na Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti nikdy nepísať 
diagnózu, podobne neposielať policajtom psychiatrické vyšetrenie, ktoré si 
archivujeme. 

10) Archivácia týchto dokumentov sa podľa môjho zistenia rovná dobe ar
chivácie inej zdravotnej dokumentácie, teda 20 rokov. 
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V príspevku som okrem príbehov zhrnul aj súhrn pripomienok (iste nie 
vyčerpávajúcich tému), ktoré by mohli pomôcť praxi. Aby sa spomínané do
kumenty, respektíve texty po formálnej stránke zjednotili, iste by prospela 
žiadosť Slovenskej psychiatrickej spoločnosti o právnu pomoc alebo vydanie 
usmernenia vo vzťahu k ochrane lekára. Pomohlo by, keby sa spomínaný 
zákon novelizoval a bral do úvahy aj požiadavky psychiatrov, na ktorých 
plecia je táto zodpovednosť zložená. 

Vyhlásenie autora o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny 
konflikt záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 

Doručené do redakcie: 13. 4. 2016 
Prijaté na publikovanie: 1. 6. 2016 

Adresa autora: MUDr. Eduard Višňovský 
ADmCT s.r.o. 
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