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ZÁVERY DOHĽADU V PRÍPADE ÚMRTIA JAKUBA D.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade Jakuba D.
neobdržal oficiálny podnet, začal však konať na základe medializovaných
informácií z vlastnej iniciatívy vo verejnom záujme.
Nasledovala osobná návšteva zákonného zástupcu- matky, ktorá písomne
požiadala o prešetrenie správnosti postupu v nemocnici Topoľčany.
 15. decembra 2006- zahájenie dohľadu,
 18. decembra 2006- vyslaná do topoľčianskej nemocnice
dohliadajúca skupina úradu, ktorá preskúmala postupy lekárov
počas hospitalizácie, pri prevoze a predmetom dohľadu bola aj
hospitalizácia v Bratislave,
 11. januára 2007- zasadnutie odbornej komisie predsedu úradu za
účasti desiatich expertov v medicínskych odborov: chirurgia,
anesteziológia a intenzívna medicína, súdne lekárstvo, detská
chirurgia, hrudníková chirurgia, pediatria, detská anesteziológia
a intenzívnej

medicína,

hematológia

a transfúziológia,

detská

chirurgia, hrudníková chirurgia, súdne lekárstvo,
 15. januára 2007- o záveroch odbornej komisie informovaní
príbuzní, ktorí si súčasne neželajú zverejňovanie detailných
informácií, čo úrad rešpektuje,
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 16. januára 2007- s protokolom oboznámená NsP v Topoľčanoch,
poskytnutá 3- dňová lehota na podanie námietok voči protokolu.
Základné fakty zo záverov odbornej komisie:
1. Komisia sa zhodla v tom, že v diagnostickom a terapeutickom
procese boli momenty, ktoré sú hodnotené ako porušenie § 4 ods. 3
zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. To znamená,
že

zdravotná

starostlivosť

nebola

v niektorých

momentoch

poskytnutá správne.
2. Úrad nebude zverejňovať konkrétnosti pochybenia, ich mieru
závažnosti a dôsledky v procese diagnostiky a terapie, ktoré sú
súčasťou

protokolu.

Týkajú

sa

dvoch

strán,

dohliadaného

a dohliadajúceho a v prípade trestnoprávneho konania orgánov
činných v trestnom konaní.
3. Príčinou smrti bolo zlyhanie centrálneho nervového systému
v dôsledku dusenia sa a

zástavy srdca, ku ktorému došlo

v Nemocnici Topoľčany n. o. v dôsledku zaplavenia dýchacích ciest
krvou.
4. Podľa pitevného nálezu bolo preukázané poranenie hrudnej steny a
pľúc.
5. Kauzálny

nexus

–

príčinná

zdravotníckych pracovníkov a

súvislosť

medzi

smrťou maloletého

pochybením
je vecou

znaleckého dokazovania a hodnotenia orgánmi činnými v trestnom
konaní a nie úradu, ktorý má zo svojej kompetencie danej zákonom
č. 581/2004 Z. z. nie vyšetrovacie kompetencie, ale úlohu
odborného objasnenia prípadu.
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Úrad predložil 16. januára 2007 v podvečerných hodinách protokol
o výsledkoch dohľadu Nemocnici v Topoľčanoch n. o. Poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti má podľa zákona č. 581/2004 Z. z. trojdňovú
lehotu na predloženie námietok k protokolu. K prerokovaniu námietok
budú prizvaní aj konzultanti odbornej komisie, ktorých sa námietky budú
týkať.
Úrad podá trestné oznámenie a osobitná komisia rozhodne o sankciách
(pokuta do výšky 5 mil., nápravné opatrenia, zastavenie činnosti na 1
rok).
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