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Negatívny reverz – odmietnutie liečby pacientom
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Inštitút negatívneho reverzu historicky obsahoval už zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti
o zdravie ľudu a následne zákon č. 277/1994
Z. z. o zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti je
jeho ekvivalentom nezískanie informovaného
súhlasu pacienta s navrhovaným vyšetrovacím
alebo liečebným postupom, prípadne odvolanie
takéhoto súhlasu. Informovaný súhlas pacienta
je najdôležitejším predpokladom poskytnutia
zdravotnej starostlivosti. Akýkoľvek diagnostický
alebo liečebný úkon môže byť uskutočnený len
v prípade, že na takýto úkon udelí pacient alebo jeho zákonný zástupca informovaný súhlas,
s výnimkou v zákone jednoznačne uvedených
situácií. Informovaný súhlas musí byť preukázateľný, čo nemusí bezpodmienečne znamenať
písomnú formu, ale aj napríklad súhlas vyjadrený pred svedkami. Právom pacienta, prípadne
právom toho, kto je oprávnený dať informovaný
súhlas, je právo informovaný súhlas odmietnuť
alebo kedykoľvek odvolať. Rovnako ako obsah
a spôsob poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, jeho odmietnutie, prípadné
odvolanie musia byť zaznamenané v zdravotnej
dokumentácii pacienta. Oveľa významnejší ako
informovaný súhlas pacienta je jeho informovaný nesúhlas s liečbou, ktorú mu poskytovateľ
navrhuje. V prípade, že pacient odmieta hospitalizáciu, liečebný alebo diagnostický výkon,

prípadne navrhovanú liečbu, musí byť tento
nesúhlas dokumentovaný. Platí to aj v prípadoch,
keď pacient odmietne lekárom navrhovanú optimálnu liečbu a zvolí alternatívny postup, ktorý je
tiež správny, ale v danom prípade nie optimálny
alebo nie ten najlepší. V prípade komplikácií
alebo neúspechu takéhoto postupu musí lekár
alebo zdravotnícke zariadenie dokázať, že pacientovi bol navrhovaný postup, ktorý mohol
byť v danom konkrétnom prípade účinnejší, ale
pacient ho napriek poučeniu odmietol. Keďže
získanie informovaného súhlasu a poučenie pacienta je zákonnou povinnosťou poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, musí tento dokázať, že
si svoju povinnosť splnil. Písomná forma odmietnutia navrhovanej liečby je na rozdiel od ústneho tvrdenia nespochybniteľná. Odmietnutie
informovaného súhlasu by preto malo byť vždy
písomnou formou a malo by mu predchádzať
dokázateľné poučenie o možných následkoch,
ohrození zdravia alebo života. Obsah poučenia
o následkoch odmietnutia zákroku alebo liečby je potrebné formulovať jednoducho, jasne
a jednoznačne.
V prípade, že sa zdravotnícki pracovníci
snažili informovaný súhlas od pacienta v jeho
záujme získať opakovane, je potrebné uviesť
to v dokumentácii. Každý zápis do zdravotnej
dokumentácie musí byť zároveň formálne správ-
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ny a spĺňať všetky zákonné náležitosti. Právne
relevantné je len také odmietnutie liečby pacientom, ktoré nasledovalo po dokázateľne
úplnom poučení pacienta o možných rizikách
a následkoch jeho rozhodnutia. Optimálne by
bolo poučenie a odmietnutie navrhovaného
liečebného alebo diagnostického postupu realizovať v závažných prípadoch pred svedkami
alebo v prítomnosti príbuzných pacienta a za
účasti nielen ošetrujúceho lekára, ale aj vedúceho pracoviska.
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