Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
TLAČOVÁ SPRÁVA
OMBUDSMANKA PODPORILA RODIČOV DETÍ, KTORÉ UMRELI
V NEMOCNICIACH
Na verejnú ochrankyňu práv sa minulý rok obrátili rodičia detí,
ktoré prišli o život pre zanedbanie zdravotnej
starostlivosti. V niektorých prípadoch je už potvrdené, že
dôvodom bolo zanedbanie lekárskej starostlivosti. Ombudsmanka
vo veci podnikla niekoľko krokov.
(Bratislava, 8. marca) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa situáciou
rodičov zosnulých detí začala zaoberať minulý rok, keď sa na ňu viacerí z nich obrátili. Po
preskúmaní ich prípadov zistila, že v rámci svojich kompetencií má obmedzené možností
ako im pomôcť. Napriek tomu sa s rodičmi stretla a rozhodla sa vo veci konať v medziach,
ktoré jej dovoľuje zákon.
„Vzhľadom na citlivosť témy, ktorá bola obsahom jednotlivých podnetov, som
považovala za svoju povinnosť nielen ako verejnej ochrankyne práv, ale aj ako
človeka, stretnúť sa osobne s rodičmi detí. Po stretnutí s nimi som sa rozhodla
urobiť pre nich maximum v rámci svojich zákonných kompetencií,“ uviedla verejná
ochrankyňa práv Mária Patakyová.
Keďže ombudsmanka nedisponuje kompetenciou meniť zákony, obrátila sa v januári tohto
roka na orgány, ktoré takéto oprávnenie majú. Listom oslovila ministerstvo zdravotníctva,
ministerstvo spravodlivosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva
a národnostné menšiny a vyzvala ich, aby sa požiadavkami rodičov, zaoberali a zvážili
prípadné legislatívne zmeny.
Na list doposiaľ odpovedalo iba ministerstvo zdravotníctva. Podľa neho sú práva pacientov
a pacientiek na Slovensku dostatočne legislatívne garantované a v prípade, že dôjde k ich
porušeniu, je možné ich ochranu riešiť súdnou cestou. Podľa ombudsmanky však
„situácie, v ktorých sa matky detí ocitli, naznačujú, že takéto zlyhania je potrebné
riešiť nielen následným vyvodením zodpovednosti príslušných poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, ale aj preventívne, a to práve úpravou dovtedy
postačujúcej legislatívy.“
Rezort zdravotníctva v liste zároveň dodal, že aktuálne pripravuje novelizáciu niektorých
zdravotníckych zákonov, pričom zmena by sa mala dotknúť aj dohľadu nad zdravotnou
starostlivosťou. „Legislatívny proces prebieha určitú dobu a výsledok, ktorý by
pripravované novely mali priniesť, sa ukáže až v praxi,“ zareagovala verejná
ochrankyňa práv.
Ministerstvo
spravodlivosti
síce
doposiaľ
na
list
oficiálne
neodpovedalo,
podľa medializovaných informácií však plánuje od júla zmeniť zákon tak, aby sa akákoľvek
manipulácia so zdravotnou dokumentáciou posudzovala ako trestný čin. „Plánovanú
zmenu vítam a považujem ju za krok dopredu v oblasti ochrany práv pacientov
a pacientiek,“ povedala verejná ochrankyňa práv.

Kontakt pre médiá: Michaela Pavelková, tel: 0911/707 122, e-mail: pavelkova@vop.gov.sk web: www.vop.gov.sk

Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
TLAČOVÁ SPRÁVA
Aj napriek svojim limitovaným možnostiach, ako problematiku riešiť, bude ombudsmanka
pokračovať v jej monitorovaní.
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