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EDITORIAL 

Milé kolegyne a kolegovia, 

Aj v toto letné obdobie na nás psychiatrov dolieha nejedna zaujímavá po
vinnosť. Nazval by som ju kontrastom. Zákon nám ukladá povinnosť "odse
parovať" od seba závislého a nezávislého "vinníka" pre dopravné inšpek
toráty. Vyžaduje to komplexné psychiatrické vyšetrenie a ak chceme byť dô
slední, samozrejme sa pri tom opierame o laboratórne vyšetrenia a orien
tačné somatické vyšetrenie. Nielenže každý okresný dopravný inšpektorát 
má svoje špecifiká, má ich aj každý psychiater. 

Jedným z kontrastov, ktorý som v poslednom čase zažil, sa odohral v mo
jej ambulancii. Na takéto vyšetrenie bol dopravným inšpektorátom odoslaný 
pán XY, ktorého závislosť prezradila nielen odvykacia symptomatika v čase 
vyšetrenia, ale aj facies a kompletné laboratórne vyšetrenia, ktoré boli, jem
ne povedané, povážlivé. A tak pán XY hneď odo mňa dostal úprimnú 
správu, že hoci si vyšetrenie hradil, záver je taký, že je závislý a vodičský 
preukaz asi tak skoro neuvidí. Dostal ale výnimočnú výsadu a hneď začal u 
nás liečbu a dostal to, čo mu patrí. Pán XY vôbec neprotestoval - jednak 
voči môjmu záveru, podotkol: "aspoň nebudem musieť voziť svokru" 
a úprimne vzal, čo sa mu núkalo a dodnes neobanoval. Keďže je závislý, do
stal odo mňa vypísaný formulár so zakrúžkovaním, že sa treba vyjadriť 
k zdravotnej spôsobilosti, o čom následne rozhoduje praktický lekár. Potešil 
som ho, že ušetrí niekoľko stoviek eur za psychologické poradenstvo, keďže 
u závislých to zákon vylučuje. Aké bolo moje prekvapenie, keď mi pán XY 
o týždeň zavolal, že sa má oveľa lepšie, aj lieky mu zaberajú, aj abstinuje, 
ale že dostal od polície nariadenie podrobiť sa psychologickému poradenstvu 
u dopravného psychológa. Prišiel, zavolali sme na dopravný inšpektorát, 
kde policajt zistil, že zatiaľ tabuľke nerozumie a poradenstvo dáva každé
mu, ale pripustil, že sa asi zmýlil. Poprosil ma, aby som tam vždy, keď zis
tím závislosť, aj nakraj toto napísal. Na druhej strane nám zákon neumož
ňuje písať medicínske závery a diagnózy laikom ne lekárom (ani policajtom), 
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ak nejde o znalecký posudok. Mal by im stačiť len typický formulár. Vyrieši
li to grandsky, autom sa vybrali domov za pánom XY a ich pôvodné nariade
nie roztrhli a doniesli mu nové, ktoré mu nič také neukladá, keďže je zá
vislý. Chyba sa predsa stáva ... O dva týždne mi však pán XY zatelefonoval, 
že zase má nastúpiť na psychologické poradenstvo. 

Príslušný policajt, ktorý tomu už rozumel, bol povýšený a opustil hniezdo 
DI a nahradil ho nový. Myslel som si, že ten nový tomu iste zase nerozu
mie ... Prekvapivý bol záver: Rozhodla o tom praktická lekárka. Keďže u nej 
skončil formulár odo mňa - psychiatra - aby ona rozhodla o zdravotnej spô
sobilosti viesť motorové vozidlo vo vzťahu k závislosti od alkoholu uzavrela 
to tak, že "môže .... nie je alkoholik!". A už sme doma! Pán XY sa teraz sám 
musí rozhodnúť, či chce voziť svokru, alebo sa zariadi po svojom a uverí 
mne, že je závislý. Zatiaľ asi sedí na dvoch stoličkách. Je dosť silný a bojím 
sa, že jedna povolí. V každom prípade pán XY vyzerá k svetu, abstinuje 
štvrtý mesiac a manželka po dlhom čase začína na neho žiarliť. Vyzerá spo
kojný. 

Podobné kontrasty tejto doby rezonujú vo mne vo vzťahu k ochranným 
liečeniam, ktoré evidujem v ambulancii vyše dvoch stovák. Mnohí z ta
kýchto "odsúdených" dostali amnestiu a tým im zrušili aj probačný dohľad, 
nik im však nepovedal, že na "ochrannú liečbu" sa amnestia nevzťahuje. 
Bystrejší vedia, že to nie je trest chodiť ku mne. Vyše tucta sú však nepla
tiči zdravotného poistenia, alebo dlžníci, dokonca jeden aj dlhodobo žijúci 
v Plzni bez poistenia na Slovensku a tam sa mu liečba "odoslať" nedá. Po
isťovňa nedovolí žiadnu neakútnu liečbu. A tak si v tejto "teplej" dobe píšem 
so súdmi, že liečba sa nedá realizovať, nik neuhradí prácu, lieky, odbery 
a tak ďalej. Súdy však naďalej trvajú na tom, že sa to musí a musí. Nie je to 
zásah do podnikania? Skoro som si myslel, že ma niekto núti niečo robiť, čo 
sa asi nedá. Ale to bol iba klam. 

Pralinkou na torte je vo vzduchu visiaca "nekontrolovaná kontrola" kon
zumu alkoholu u alkoholovo závislého. Alebo že by "kontrolovaná nekontro
la?" Kto číta medzi riadkami, rozumie. 

Týmto kontrastným príspevkom zároveň prosím psychiatrov - praktikov 
z ambulancií, aby sa nebáli okrem iného aj svoje skúsenosti publikovať 
v našom časopise, veď druhé číslo už je aj tu. Aj keby bol pocit, že je to 
"kostrbaté", veď čo je vysoké sa zníži, čo je hrboľaté, sa vyrovná ... 

MUDr. Eduard Višnouský 
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