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Zásah v oblasti zdravia sa 

môže vykonať iba 
vtedy, ak osoba, ktorej 

sa zásah týka, bola 
informovaná a 
vyjadrila s ním 

súhlas. 
 
/Článok 5 Dohovoru o ochrane ľudských 

práv a dôstojnosti človeka v 
súvislosti s aplikáciou biológie a 
medicíny uverejnený v Zbierke 

zákonov SR/ 



Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný osobu, 
ktorej sa má ZS poskytnúť, alebo osobu, ktorú si táto 

osoba určila, informovať o: 
 
• účele /účel = cieľ odporúčaných postupov/, 
• povahe /prevencia, diagnostika, terapia, detekcia.../, 
• následkoch /čo všetko môžu odporúčané postupy 

spôsobiť/, 
• rizikách poskytnutia ZS /čo negatívne sa môže stať/,  
• možnostiach voľby navrhovaných postupov /ako sa 

môže osoba rozhodnúť – alternatívy/, 
• rizikách odmietnutia poskytovania ZS /čo sa môže 

stať, ak osoba odmietne navrhované postupy/. 



 
 

Poučenie musí byť také, aby pacient pochopil 
výsledok, ktorého dosiahnutie sa navrhovaným 

postupom sleduje. 
 

Pr.: Poučiť o elektrickej kardioverzii /EKV/ 
pacienta s dlhodobou poruchou rytmu /FP/: 

- Návrat na sínusový rytmus 
- Možnosť, že sa zákrok nepodarí 
- Možnosť relapsu /po hodine, po mesiacoch, rokoch/ 
- Riziká zákroku a riziká nedodržiavania režimu po 

zákroku 
 



Každý, kto má právo na poučenie, má aj 
právo poučenie odmietnuť.  

O odmietnutí poučenia sa urobí písomný 
záznam. 

 
Pr.: „Mňa to fakt nezaujíma, nebudem to 

počúvať,“ – zapíšeme, že pacient /ZZ/ 
odmietol poučenie. 



ČO AK PACIENT ODMIETNE PODPÍSAŤ 
ZÁZNAM O ODMIETNUTÍ POUČENIA 

 
• Podpis sestry 
• Podpis lekára 
• Podpis svedkov odmietnutia /1,2 a viac, resp. 

všetkých zúčastnených/ 
Svedok odmietnutia nemá byť pacient, ale rodinný 

príslušník, priateľ, partner, manžel, dieťa... 
 
 



Poučenie a informovaný súhlas písomnou 
formou: 

 
• V prípadoch spojených s biomedicínskym výskumom 
• Pri darovaní orgánov, tkanív, buniek príjemcovi 
• Pri sterilizácii /zabránení plodnosti/ 
• Pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej, 

alebo lokálnej anestézii 
• Pri zmene diagnostického, alebo liečebného 

postupu, ktorý nebol obsahom predošlého IS 
• V osob. prípadoch týkajúcich sa žien, ktoré chcú 

utajiť svoju osobu v súvislosti s pôrodom, resp. 
interrupciou  



 
Ambulancie PLPD 

 
...Pri zmene diagnostického, alebo liečebného postupu, 

ktorý nebol obsahom predošlého IS... 
 

• Ústne poučenie a ústny súhlas nie sú dokumentovateľné 
• Neexistuje sebaobrana poučujúcej sestry, ak neexistuje písomný 

záznam o poučení, súhlase, či odmietnutí 
• Ústny súhlas nemožno dokázať, ani keď prebehol pred svedkom 

– právne dokazovanie je diskutabilné 
• Slovo zdravotníka versus slovo pacienta/ rodiny 
• Zákon 576/2004 Z.z...definuje súhlas, ako preukázateľný 

súhlas... 
 



Východisko: 

• § 6 zákona č. 576/2004 
ZZ o ZS 

• Skrátená formulácia 
poučenia na každom 
zázname, náleze, v 
ambulantnej knihe. 

 
 



ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ. 
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