TRESTNÉ OZNÁMENIA PODANÉ
ÚRADOM PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU
STAROSTLIVOSŤOU
január - september 2006
24.10.2006
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (úrad) od 1.1. do 30.9.2006 zaslal
Generálnej prokuratúre SR 28 návrhov na trestné stíhanie v súvislosti s
porušením zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (zákon o zdravotnej starostlivosti), zákona č. 578/2004 Z.
z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V 23-tich prípadoch bolo zanedbanie zdravotnej starostlivosti
príčinou úmrtia (okrem prípadov č. 4, 8, 12, 15, 17).
Úrad na základe podnetu vykoná dohľad, na základe ktorého konštatuje, či
bola zdravotná starostlivosť poskytnutá v súlade so zákonom, teda, či podnet bol
opodstatnený alebo neopodstatnený. Úrad každý prípad posudzuje mimoriadne
dôkladne, nestranne a objektívne.
Ak úrad zistí, že zdravotná starostlivosť sa neposkytla správne, môže podľa
závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov uložiť poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti pokutu alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden
rok.
Pokutu v prípade právnickej osoby (napr. nemocnica) udelí vo výške najmenej
stotisíc korún až do piatich miliónov, v prípade fyzickej osoby (ambulantný lekár) vo
výške najmenej desaťtisíc korún až do jedného milióna.

1

Súčasťou sankcií sú nápravné opatrenia (organizačné, odborné, pracovnoprávne)- úrad sleduje ich definovanie a plnenie.
Závažné prípady pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti okrem
komisie tvorenej zamestnancami úradu posudzuje odborná komisia predsedu úradu,
ktorú tvoria najvýznamnejší odborníci na Slovensku v danej medicínskej oblasti. Ak
táto komisia konštatuje závažné pochybenia zdravotníckych pracovníkov a porušenie
zákona o zdravotnej starostlivosti, úrad podá na generálnu prokuratúru oznámenie
o porušení zákona a návrh na trestné stíhanie.
Prípady navrhnuté na trestné stíhanie:
1.

viacerí poskytovatelia (praktický lekár, internistka) vykonali chybné
diagnostické závery, nesprávne vyhodnotili závery EKG vyšetrenia
a neodoslali pacienta na ďalšie odborné vyšetrenie, napriek tomu, že
sa opakovane sťažoval na bolesti hrudníka a ľavého ramena. Pacient
zomrel.

2.

lekár LSPP nevykonal všetky výkony potrebné na správne určenie choroby so
zabezpečením včasnej a účinnej liečby. Pacient nebol podrobený ani
základným orientačným vyšetreniam, napriek tomu lekár
konštatoval, že pacient nemá zdravotné ťažkosti. Uspokojil sa
s vyjadrením pacienta, že mu nič nie je. Pacient zomrel, následná pitva potvrdila
zápal pľúc.

3.

ošetrujúci lekári viacerých zdravotníckych zariadení nevykonali
všetky diagnostické výkony (nádorové markery) na určenie
malígneho ochorenia, čím došlo k omeškaniu v začatí terapie a tým
poškodeniu pacientky.

4.

nemocnica neposkytla správne zdravotnú starostlivosť, lekári nevykonali
všetky diagnostické výkony na určenie malígneho ochorenia, čím
došlo k omeškaniu v začatí terapie a poškodeniu pacientky .

5.

lekárska služba prvej pomoci nesprávne určila diagnózu, rýchla
zdravotná
služba nesprávne vyhodnotila
tiesňové volanie
k pacientovi a nemocnica nevykonala všetky výkonov na určenie
diagnózy. Tieto pochybenia boli v príčinnej súvislosti s úmrtím pacienta.

6.

rýchla zdravotná služba a lekár LSPP neurobili potrebné vyšetrenia
na určenie správnej diagnózy na zabezpečenie včasnej a účinnej
liečby. Pochybenie poskytovateľov malo za následok úmrtie pacienta.

7.

zdravotnícke zariadenie počas hospitalizácie pacientky nestanovilo
správnu diagnózu a terapiu, čo zapríčinilo jej smrť.

8.

lekárka
špecializovanej
ambulancie
aj
napriek
opakovaným
a neustupujúcim problémom pacienta nediagnostikovala malígne
ochorenie v skoršom štádiu a ani nepožiadala vyššie odborné
zdravotnícke pracovisko o konzultáciu, čím zanedbala zdravotnú
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starostlivosť v začiatočnom štádiu ochorenia, kedy existuje najväčšia šanca na
úspešnú liečbu.
9.

lekárka LSPP pri vyšetrení pacientky neindikovala jej prevoz do
nemocnice, hoci vzhľadom na klinický stav pacientky tak mala urobiť.

10. pri ošetrovaní hospitalizovaného pacienta sa dvaja službukonajúci
špecialisti po telefonickom oznámení ošetrujúcim lekárom pacienta
nedostavili osobne na požadované konziliárne vyšetrenie ku lôžku
pacienta, ale konzultáciu riešili len telefonicky.
11.

Pracovníci nemocnice s poliklinikou po prijatí pacientky nevykonali
plánované diagnostické vyšetrenia. Nesprávne poskytnutie zdravotnej
starostlivosti je v príčinnej súvislosti s jej úmrtím.

12. pacientovi pri operácii vnikol do tela kúsok odlomeného operačného
nástroja, čo zvýšilo riziko komplikácií u pacienta a potenciálne zhoršenie jeho
zdravotného stavu, pacientovi vnikol pri operácii kus odlomeného operačného
nástroja do sklovca operovaného oka.
13. lekár LSPP a službukonajúca sestra dispečingu RZP nesprávne
reagovali na telefonický opis ťažkostí pacienta. Lekár LSPP pacienta
osobne nevyšetril (len telefonicky), a sestra RZP nekonzultovala prípad so
službukonajúcim lekárom RZP ani nevyslala sanitku. Ešte v ten deň pacient
zomrel v nemocnici.
14. nemocnica napriek udávaným klinickým príznakom a nálezom sonografického
vyšetrenia nevyužila všetky dostupné diagnostické možnosti, čo malo za
následok smrť pacienta.
15.

nemocnica počas hospitalizácie nezabezpečila pacientke pooperačnú
starostlivosť lege artis.
16. dispečing záchrannej zdravotnej služby nesprávne vyhodnotil
informácie od príbuznej, nemocnica v čase hospitalizácie nezabezpečila
pacientovi všetky bežne dostupné diagnostické postupy pre určenie
správnej diagnózy a pracovníci nesprávne posúdili jeho zdravotný stav.
Následne došlo k úmrtiu pacienta.
17.

ambulantný lekár pacientke neposkytol správnu odbornú lekársku
starostlivosť, nevykonal všetky potrebné a dostupné vyšetrenia
s cieľom určiť správnu diagnózu, čo by umožnilo efektívnejšiu a účinnejšiu
operačnú liečbu a podstatne zlepšilo zdravotný stav pacientky.

18.

nemocnica nesprávne určili spôsob vedenia pôrodu. Počas vzniknutých
komplikácií nepožiadali o konzultáciu s vyšším špecializovaným pracoviskom.
Následná pooperačná starostlivosť a jej manažment bol nedostatočný, a došlo
k úmrtiu pacientky.

19.

pochybenie službukonajúcich sestier dispečingu (155) – pri troch
telefonátoch príbuzného- ich postup bol nevhodný a nezodpovedal ich
pracovnému zaradeniu- riešeniu urgentných situácii; službukonajúce sestry
nevyslali rýchlu zdravotnú pomoc, čím mohlo dôjsť k zhoršeniu stavu pacienta.

20.

zdravotnícki pracovníci nemocnice neposkytli pacientovi zdravotnú
starostlivosť správne - službukonajúci lekár, ktorý prijímal pacienta na
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kliniku, nevyhodnotil správne závažnosť klinického stavu pacienta vo vzťahu
k pridruženým rizikovým faktorom. Pacient na základe odporúčania lekára
ústavnej pohotovostnej služby (iného pracoviska) mal byť prijatý na oddelenie
intenzívnej starostlivosti, pretože jeho stav vyžadoval kontinuálne
monitorovanie. Nerešpektovaním odporúčania nebola zdravotná starostlivosť
poskytnutá správne a tak, aby umožnila efektívnejšiu a účinnejšiu liečbu.
21.

pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci neposkytli správne zdravotnú
starostlivosť – nevykonali všetky zdravotné výkony na správne určenie
choroby alebo zlepšenia zdravotného stavu.

22.

nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť zdravotníckymi
pracovníkmi- komplikácia operačného zákroku nebola včas rozpoznaná a ani
nebola správne terapeuticky manažovaná, došlo k rozvoju septického šoku, ktorý
vyústil do chronického septického stavu; v dôsledku nesprávneho postupu
rozšírenie infekcie s postihnutím orgánových systémov.

23.

nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť zdravotníckymi
pracovníkmi- komplikácie pri operácii žlčníka (časti žlčníkových kameňov
vypadli do dutiny brušnej a operatér ich odstraňoval manuálne), pooperačný
priebeh nebol primeraný- napriek bolestiam a indikovaniu ďalšej operácie bol
zákrok realizovaný až po 4 dňoch. Napriek nasledujúcej intenzívnej liečbe nastal
cirkulačný kolaps a následné úmrtie.

24.

zdravotnícki pracovníci nevykonali všetky zdravotné výkony na
správne vyhodnotenie ohrozenia plodu so zabezpečením včasnej
a účinnej liečby tak, aby zabránili alebo znížili riziko úmrtia ploduv priebehu pôrodu neboli správne vyhodnotené výsledky kardiotokografického
sledovania z dôvodu ohrozenia stavu plodu hypoxiou a v dôsledku toho neboli
včas realizované adekvátne klinické postupy, vrátane možnosti ukončenia
pôrodu cisárskym rezom.

25.

zdravotnícki pracovníci nevykonali všetky zdravotné výkony na
stanovenie diagnózy so zabezpečením včasnej a účinnej liečby- lekári
zdravotníckeho zariadenia nevykonali pacientovi počas hospitalizácie všetky
zdravotné výkony na správne stanovenie diagnózy, čo malo vplyv na zhoršenie
jeho zdravotné stavu s následkom smrti.

26.

lekárka nevykonala všetky zdravotné výkony na správne stanovenie
diagnózy so zabezpečením včasnej a účinnej liečby- z analýzy
zdravotného stavu pacientky, z vyhodnotenia rizík a príčin úmrtia vyplýva, že
užívanie lieku bez predchádzajúceho poučenia a zabezpečenia kontrolných
vyšetrení bolo najpravdepodobnejšou príčinou rozvoja choroby s následkom
smrti.

27.

pacientke neboli vykonané všetky zdravotné výkony na správne
určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby- pacientke
s epileptickým záchvatom nebolo na centrálnom príjme nemocnice poskytnuté
vyšetrenie odborným lekárom z internej medicíny, ktoré odporúčal neurológ;
pacientka poslaná domov, ale ešte v ten istý deň rýchlou zdravotnou pomocou
dovezená na centrálny príjem, kde zomrela.

28.

nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť počas hospitalizáciepacient s krvácaním do žalúdka nemal jednoznačne diagnostikovaný zdroj
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krvácania a nemal včas indikovanú potrebnú liečbu s cieľom zistiť zdroj
krvácania, v dôsledku čoho zomrel.
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