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Súhrn 

Úvod: Pred desiatimi rokmi vošiel v platnosť zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke, ktorého novelou č. 313/2011 bola s účinnosťou od 1. 11. 2011 zavedená 
u vodičov, u ktorých polícia zistila požitie alkoholu, resp. liečiv a omamných látok, 
povinnosť podrobiť sa psychiatrickému vyšetreniu osobitne vo vzťahu k závislosti 
(§ 91, ods. 4 zákona). 

Cieľom práce je zistiť dostupnosť psychiatrických vyšetrení pre vyššie zmienený 
účel v dvoch krajoch: Bratislavskom a Prešovskom a podmienky vyšetrenia. 

Metódy: V mesiaci október realizovali dva tímy telefonický orientačný prieskum 
v psychiatrických ambulanciách v Prešovskom a Bratislavskom kraji. Kontakty am-

149 



M. GROHOL, A. FIĽARSKÁ, Z. KAMENDY, B. RÁŠO, S. SELEPOVÁ / 
DOSTUPNOSŤ A KVALITA PSYCHIATRICKÝCH VYŠETRENÍ 
NARIADENÝCH POLICAJNÝM ZBOROM SR PODĽA § 91, ODS. 4 
ZÁKONA Č. 8/2009 Z. Z. O CESTNEJ PREMÁVKE 
V BRATISLAVSKOM A PREŠOVSKOM KRAJI 

bulancií hľadali cez internet, a následne zoznam porovnali so zoznamom evido
vaným odbormi zdravotníctva samosprávnych krajov. 

Výsledky: V Bratislavskom kraji je oficiálne evidovaných 61 prevádzok psychia
trických ambulancií, v Prešovskom 50. Zoznam kontaktov vyhľadaných cez internet 
tvorilo 46, resp. 28 ambulancií. Telefonicky kontaktovať sa podarilo 21 (46 %), resp. 
26 (93 %) ambulancií, a orientačný termín bol získaný v 9 (20 %), resp. 16 (57 %) 

ambulanciách Bratislavského, resp. Prešovského kraja. Čakacia lehota bola v Bra
tislavskom kraji dlhšia (priemer 13,2 vs. 5,2 dní, medián 8 vs. 3 dni), rovnako cena 
vyšetrenia vyššia (priemer 117,28 € vs. 54,67 €,medián 110 € vs. 50 €).V 30 ambu
lanciách (11 v Bratislavskom, 19 v Prešovskom kraji) sme získali aj informácie o po
trebných náležitostiach k vyšetreniu. V 73 % sa však nevyžadovala explicitne zdra
votná dokumentácia, v 57 % sa nevyžadovali odbery, a v 80 % sa nevyžadovala 
prítomnosť či informácie od blízkej osoby (nižšie požiadavky boli v Bratislavskom 
kraji). 

Záver: V Bratislavskom aj Prešovskom kraji je reálne sa objednať na vyšetrenie 
v lehote stanovenej zákonom (do 30 dní od doručenia rozhodnutia polície posudzova
nej osobe). Dostupnosť je nižšia v Bratislavskom ako v Prešovskom kraji, rovnako je 
tam vyššia cena a dlhšia čakacia doba. Požiadavky na vyšetrenie (predpoklad kvali
ty) sú nízke. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : zákon o cestnej premávke - psychiatrické vyšetrenie - do
stupnosť - kvalita - cena - regionálne rozdiely 

M. Grohol, A. Fiľarská, Z. Kamendy, B. Rášo, 
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Summa ry 

Background: Ten years ago, the new Road Traffic Act No. 8/2009 of the Collec
tion of Laws was validated. By its amending act No. 313/2011 (par. 91, art. 4) a new 

150 



M. GROHOL, A. FIĽARSKÁ, Z. KAMENDY, B. RÁŠO, S. SELEPOVÁ / 
DOSTUPNOSŤ A KVALITA PSYCHIATRICKÝCH VYŠETRENÍ 
NARIADENÝCH POLICAJNÝM ZBOROM SR PODĽA§ 91, ODS. 4 
ZÁKONA Č. 8/2009 Z. Z. O CESTNEJ PREMÁVKE 
V BRATISLAVSKOM A PREŠOVSKOM KRAJI 

legal duty putting under obligation persons sued for drink-driving to undergo psy
chiatrie examination was enforced on the pt ofNovember 2011. 

The goal ofthis research isto investigate the availability ofpsychiatric examina
tions for the aforementioned legal purpose in two regions (of Bratislava and Prešov 
districts), and the conditions for these examinations. 

Methods: Two research teams conducted a telephone survey in October 2018 tar
geting psychiatrie outpatient offices in Prešov and Bratislava regions. First, a web
searched list of telephone contacts was created, and subsequently it was compared 
with the list of psychiatrie offices registered by the regional health bureaux. 

Results: There are officially 61 psychiatrie outpatient services (offices) registered 
in the Bratislava region, and 50 in the Prešov region. The web-searched list consi
sted of 46 and 28 offices, respectivly. In the Bratislava and the Prešov regions, 21 
(46%), vs. 26 (93%) of these offices were successfully contacted, respectively. In 9 
(20%), vs. 16 (57%) of them, resp., a date for possible appointment was obtained. In 
the Bratislava region, the waiting period was longer (average 13.2 vs. 5.2 days, me
dian 8 vs. 3 days), and the examination/administration fee was higher (average 
117.28 € vs. 54.67 €, median 110 € vs. 50 €). 30 offices (11 in the Bratislava and 19 
in the Prešov regions) provided information on additional requirements. It was 
found, that in 73% of offices no medical file was requested, as well as in 57% no 
blood sample and in 80% of offices neither presence nor information from family 
members were necessary (lower requirements were in the Bratislava region). 

Conclusion: We conclude, that it is feasible to obtain a term for psychiatrie exa
mination in due time (30 days from the delivery of the police ruling to the person 
under consideration) both in the Bratislava and the Prešov regions. Nevertheless, 
the availability is lower in the Bratislava region, as well as the administration/exa
mination fee is higher and the waiting period is longer there. Examination require
ments (quality requirements) are low. 

K e y w o r d s : traffic law - psychiatrie examination - availability - quality - fee 
- regional differences 

Úvod 

Tento príspevok vychádza k 10. výročiu vydania zákona č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke, ktorého novelizáciou sa v r. 2011 zaviedla aj povinnosť 
polície rozhodnúť o psychiatrickom vyšetrení u osôb dôvodne podozrivých 
z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu. Práca sleduje 
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praktický cieľ, t. j. preskúmať dostupnosť psychiatrických vyšetrení pre tie
to účely, metodicky ide o orientačný prieskum v Bratislavskom (BSK) a Pre
šovskom (PSK) samosprávnom kraji. 

Na stránkach časopisu boli k problematike alkoholu, resp. drog a cestnej 
premávky venované viaceré teoretické prehľadové práce a komentáre 
(Kucek a Kuceková, 2001; Kucek a Némethová, 2002; Okruhlica, 2008; Šidlo 
a kol., 2009; Grohol, 2014). Krátko po vstupe spomenutej novely zákona 
č. 313/2011 v účinnosť bolo publikovaných pár reakcií zo strany psychiatrov 
na peripetie spojené s realizáciou takýchto psychiatrických vyšetrení 
(Višňovský, 2013; Turček, 2014). Jeden z autorov a iniciátor tohto priesku
mu tiež prezentoval svoje vlastné skúsenosti s vyšetrovaním 129 týchto prí
padov v 5-ročnom období (Grohol, 2016), kde sa mimo iné konštatuje vysoká 
miera disimulácie u vyšetrovaných a užitočnosť laboratórnych markerov. 
Kucek a Kuceková (2013) publikovali za dopravných psychológov v časopise 
príspevok v súvislosti s realizáciou odborného poradenstva. Dodnes, t. j. i po 
siedmich rokoch, však chýba informácia o tom, aká je realita psychia
trických vyšetrení z pohľadu osôb žiadajúcich o psychiatrické vyšetrenie na 
základe rozhodnutia orgánu Policajného zboru (PZ SR). 

Všetci sa asi zhodneme na tom, že zdravotná starostlivosť, okrem toho, 
že má byť zo zákona poskytovaná správne, má byť poskytovaná aj kvalitne. 
Súčasťou, resp. predpokladom kvality je okrem iného dostupnosť, informač
ná, fyzická a časová. Asociácia na ochranu práv pacienta publikovala vý
sledky prieskumu agentúry GfK, podľa ktorého je čakanie na odborné vyše
trenie na Slovensku dlhé a prevyšuje 7 týždňov (Folentová, 2017). Pre žia
dateľov vyšetrení by to znamenalo, že nesplnia 30 dňovú lehotu na podrobe
nie sa psychiatrickému vyšetreniu určenú zákonom. 

Doposiaľ jediný realizovaný podobný výskum v odbornej obci, ktorý zistil 
podobne dlhú čakaciu dobu, realizovali v mesiacoch január a február 2017 
v Bratislave Alexanderčíková, Okruhlica a Rášo (2017). Spomedzi 150 psy
chiatrov našli cez internet 42 ambulancií, reálne sa im ale podarilo dovolať 
iba do 23 z nich (v 10 prípadoch nebol kontakt platný, v 9 prípadoch nikto 
nedvíhal telefón). Zisťovali, či je rozdiel pri žiadaní termínu pre problémy 
s alkoholom a pre problémy so spaním. V prvom prípade dostali 8 termínov 
(čakacia doba 44 dní), v druhom 5 termínov (čakacia doba 46 dní). Konšta
tujú, že problémy s alkoholom neboli znevýhodnené, ale i tak bola dostup-
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nosť nízka (rátali ju z počtu psychiatrov, nie ambulancií, preto ju odhadli na 
6 %, resp. 4 %) a čakacia doba bola dlhá (v oboch prípadoch viac ako 6 týž
dňov). 

Súčasťou kvality je ale aj verifikovateľnosť procesu (preskúmateľnosť 
a reprodukcia údajov i postupov v diagnostike a liečbe), ideálne rešpektova
nie určitého štandardu. Takýmto štandardom je odporúčanie hlavného od
borníka pre medicínu drogových závislostí (viac nižšie). Práca preto zisťuje 
(v miere v akej to dovoľuje jej metodika) aj to, nakoľko požiadavky na vyše
trenie zo strany psychiatrických ambulancií odrážajú tieto odporúčania. 

Zákonné východiská 

Zákon č. 8 / 2009 Z. z. zo dňa 3. 12. 2008 o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (skrátene zákon o cestnej premávke) vstúpil 
do platnosti 16. 1. 2009. Priniesol zmeny, ktoré spolu s ďalšími opatreniami 
a investíciami priniesli pokles dopravnej nehodovosti. Zákon bol do času 
písania tejto práce 33 krát novelizovaný. Novela zákona č. 313/2011 Z. z. 
priniesla s účinnosťou od 1. 11. 2011 aj pre psychiatrov podstatnú novinku, 
podľa ktorej (§ 91, ods. 4): 

,,Ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvod
ne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo 
inej návykovej látky alebo odmietne podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie, 
orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdra
votnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návyko
vej látky alebo liečiva lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore 
psychiatria (ďalej len „psychiater'~. Držiteľ vodičského oprávnenia je po
vinný podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu 
k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva do 30 dní odo 
dňa doručenia rozhodnutia. Ak psychiater zistí závislosť od alkoholu, inej 
návykovej látky alebo liečiva, alebo odporúča preskúmať zdravotnú spôsobi
losť, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní 
zdravotnej spôsobilosti podla§ 91 ods. 2 ... Ak psychiater nezistí závislosť od 
alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, alebo neodporúča preskúmať 
zdravotnú spôsobilosť, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania roz
hodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho 
psychológa." 
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Psychiater v tomto prípade neskúma „psychickú spôsobilosť", čo je úlo
hou „posudzujúceho psychológa", ani „zdravotnú spôsobilosť" v jej komplex
nosti (ktorou sa podľa § 86, ods. 1 rozumie telesná a duševná schopnosť 
viesť motorové vozidlo), čo je úlohou „posudzujúceho lekára", teda lekára so 
špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, prípadne ešte 
pediatria (§ 87, ods. 1). Má však povinnosť (§ 91, ods. 8) do piatich pra
covných dní od uskutočnenia preskúmania zaslať orgánu Policajného zboru, 
ktorý rozhodol o tejto povinnosti, doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobi
losti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo 
liečiva, aje povinný(§ 91, ods. 9) viesť evidenciu vydaných dokladov. Nákla
dy spojené s posudzovaním(§ 86, ods. 5), ako aj preskúmaním(§ 91, ods. 10) 
zdravotnej spôsobilosti a s plnením si povinností podľa vyššie zmieneného 
ods. 4 § 91 uhrádza ten, koho zdravotná spôsobilosť sa posudzuje („posudzo
vaná osoba"), resp. ten, kto je povinný podrobiť sa takejto povinnosti. 

Pre úplnosť je ale potrebné dodať, že psychiatrické vyšetrenie pre účely 
zákona o cestnej premávke sa na základe rozhodnutia orgánu Policajného 
zboru realizuje nielen na základe vyššie zmieneného § 91, ods. 4 po odňatí 
vodičského preukazu, ale aj podľa § 92, ods. 7 zákona pred vrátením vo
dičského oprávnenia u osoby, ktorej bolo odňaté vodičské oprávnenie podľa 
§ 92, ods. 3, písm. b) (t.j. ak v priebehu posledných piatich rokov dvakrát 
poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej 
látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie). 

Určitou absurditou (miernejšie povedané „cirkularitou zodpovednosti") je 
fakt, že podľa Vyhlášky MV SR č. 9 / 2009 zo dňa 20. 12. 2008, ktorou sa vy
konáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
s účinnosťou od 1. 2. 2009 môže podľa § 29, ods. 4 požiadať o odborné (ate
da aj o psychiatrické vyšetrenie) aj všeobecný lekár (v zákone uvádzaný ako 
„posudzujúci lekár"), odborným vyšetrením sa v tomto prípade zisťuje splne
nie tzv. „minimálnych požiadaviek", tak ako sú uvedené v prílohe č. 5 vy
hlášky, kde však paradoxne nie sú v skutočnosti uvedené žiadne minimálne 
požiadavky, ale naopak okolnosti vylučujúce vedenie motorového vozidla 
(psychiatrie sa týkajú časti VII až IX a zahŕňajú aj závislosť od alkoholu, od 
liečiv a drog). 

Skutočnosť, že pre výkon bežnej praxe chýbal jasnejší návod ako postu
povať, vydal hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí Me-
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todický pokyn pre psychiatrické vyšetrenie vodičov z dôvodu porušenia záko
na č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zo dňa 28. 9. 2012, dostupný v elek
tronickej podobe na stránkach cpldz.sk a infodrogy.sk, a avizovaný aj na 
stránkach časopisu (Okruhlica, 2013), v ktorom sa uvádzajú niektoré pod
statné odporúčania pre realizáciu štandardného postupu pri vyšetrení, ktoré 
by malo zahŕňať: 

1. vlastné psychiatrické vyšetrenie 
2. orientačné somatické a neurologické vyšetrenie so zameraním na 

známky chronického užívania alkoholu či drog 
3. fakultatívne použitie dotazníkov (AUDIT) 
4. toxikologické vyšetrenie 
5. biochemické vyšetrenie ( G MT) 
6. hematologické vyšetrenie (MCV). 

V prípade nejednoznačnosti odporúča hlavný odborník nariadenie ambu
lantného diagnostického sledovania v týždňových intervaloch po dobu až 
štyroch týždňov, v ktorom sa hodnotia: zmeny klinického stavu, toxikolo
gické nálezy, dodržiavania termínov. 

Štatistiky dopravnej polície 

Po roku 2008 došlo v SR k zreteľnému poklesu nehodovosti, a to aj oso
bitne tých prípadov, kde bolo u vinníka nehody zistené požitie alkoholu. 
V r. 2017 podiel alkoholom zavinených prípadov tvoril z celkového počtu 
14013 dopravných nehôd (DN) 11,3 %. V Bratislavskom kraji bolo v r. 2017 
zistených 167 prípadov DN zavinených jazdou pod vplyvom alkoholu, v Pre
šovskom kraji 224. 

Počet zistených prípadov jazdy pod vplyvom alkoholu je v súčasnosti po
merne ustálený, vr. 2017 bolo v SR celkovo 9022 takýchto prípadov, z toho 
4861 (53,9 %) s koncentráciou alkoholu nad 0,48 mg/l vydychovaného vzdu
chu (v prepočte teda približne nad 1 % v krvi). Osobitne v Bratislavskom 
kraji bolo zachytených spolu 1322 týchto prípadov (v tom 780 prípadov nad 
1 %), v Prešovskom kraji to bolo 1222 (z toho 615 nad 1 %). 
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Porovnávané regióny 

V práci porovnávame dostupnosť služieb v dvoch odlišných regiónoch 
(Bratislavský a Prešovský kraj), ktoré štatisticky predstavujú svojim spôso
bom dva extrémy v rámci SR (ŠÚ SR, 2018). Bratislavský kraj je najmenším 
krajom s podielom 4,2 %, Prešovský kraj zaberá 18,3 % rozlohy SR. Bratis
lavský kraj s počtom obyvateľov cca 650 tisíc obyvateľov mal v r. 2017 hu
stotu zaľudnenia 314,9 osôb/km2, Prešovský kraj s počtom približne 820 
tisíc 91, 7 osôb/km2. Bratislavský kraj je ekonomicky najvýkonnejším s naj
vyššou priemernou nominálnou mesačnou mzdou v r. 2017 na úrovni 1283 € 
a jednou z najnižších mier evidovanej nezamestnanosti na úrovni 2,85 %, 
naopak Prešovský kraj mal najnižšiu priemernú mzdu na úrovni 829 € 
a jednu z najvyšších mier evidovanej nezamestnanosti na úrovni 8,81 %. 
Snáď jediné, čo je porovnateľné, je úhrnná plocha poľnohospodárskej pôdy 
(v oboch prípadoch niečo nad 40 %). 

Zdravotná starostlivosť v Bratislavskom kraji disponuje sieťou zariadení, 
z ktorých značná časť, najmä v hlavnom meste SR Bratislave, predstavuje 
vysokošpecializované nemocnice, odborné liečebné ústavy, špecializované 
a rehabilitačné zariadenia, ktoré poskytujú liečebnú starostlivosť s celoslo
venskou pôsobnosťou. Pre zmenu sieť zariadení zdravotníckej starostlivosti 
v Prešovskom kraji dopÍňajú vyhľadávané liečebno-preventívne zariadenia 
určené na kúpeľné liečbu (ŠÚ SR, 2018). Bratislavský kraj má jedno cen
trum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ Bratislava na Hraničnej ulici), 
ale v rámci kraja disponuje aj vyčleneným oddelením na liečbu závislostí 
v PN Philippa Pinela v Pezinku. Naopak sieť ústavných zariadení v Prešov
skom kraji pozostáva len z nešpecializovaných ústavných zariadení, hoci aj 
ich súčasťou býva poskytovanie starostlivosti o závislých, napr. formou reži
movej liečby nadväzujúcej na ústavnú detoxikačnú liečbu. 

Podľa ročenky Psychiatrická starostlivosť v SR 2017 (NCZI, 2018) má 
Bratislavský kraj najvyšší počet osôb s diagnostikovanou poruchou, kon
krétne 895,0 osôb na 10 tisíc obyvateľov (z toho napr. kód Fl0.2 podľa 
MKCH-10, t.j. čisto závislých od alkoholu 39,0), Prešovský kraj 658,5 (v tom 
47,7 s diagnózou Fl0.2). V Bratislavskom kraji, isto aj v súvislosti s existen
ciou špecializovaných zariadení, bolo však v r. 2017 napr. len u pacientov 
s dg. Fl0.2 realizovaných spolu až 34511 vyšetrení, v Prešovskom kraji len 
11734 (tri krát menej pri porovnateľnom počte závislých). 
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Otázka dostupnosti a kvality 

Pre špecializované ambulancie je často príznačné, že sa kumulujú vo väč
ších mestách a že majú pomerne vysoký prah (rôzne požiadavky na pacien
ta, ktorý ich nie je schopný vždy splniť, napr., ak nejde o neodkladnú sta
rostlivosť, musí mať vyrovnané podlžnosti v poisťovni, musí si zabezpečiť 
vyšetrenia z iných ambulancií, objednať sa na konkrétny, často časovo však 
veľmi vzdialený termín a pod.). Podľa údajov uvedených v dokumente vy
tvorenom MZ SR na podnet uznesenia Vlády SR č. 388 z 8. júla 2015 s ná
zvom Národný program duševného zdravia na obdobie rokov 2017-2018 sa 
uvádza, že čakacia lehota na psychiatrické vyšetrenie je na Slovensku prie
merne 7,3 týždňov, čo prevyšuje lehotu (30 dní od doručenia rozhodnutia 
PZ SR), ktorú majú zákonom určenú osoby žiadajúce o psychiatrické vyše
trenie v súvislosti s porušením pravidiel zákona o cestnej premávke. Psy
chiatrickí pacienti sú síce oslobodení od povinnosti mať výmenné lístky na 
ambulantné vyšetrenie, nič to však nemení na dÍžke čakacích lehôt. Výnim
kou v zdravotníctve sú zhodou okolností práve špecializované adiktologické 
centrá (centrá pre liečbu drogových závislostí), ktoré v protiklade k mno
hým iným špecializovaným centrám zavádzajú často nízkoprahové služby. 

V súvislosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou, s pracovnou silou 
v zdravotníctve či službami všeobecne sa zvyknú používať rôzne anglické 
termíny, odzrkadľujúce rôzne aspekty a významy dostupnosti (angl. accessi
bility alebo availability), ktorá je jednou zo základných zložiek kvality 
(UNODC-WHO, 2016; PACT, 2018; WHO, 2018 a ďalšie): 

availability - dostupnosť v najširšom zmysle, preložiteľné ako „prítom
nosť", teda odpoveď na otázku, či vôbec sú také služby, či ich vôbec má kto 
poskytovať 

adequacy - primeranosť, či sú v primeranom množstve a či sú činné tak 
ako treba 

accessibility - dostupnosť v doslovnom zmysle, t. j. jednak fyzická do
stupnosť, napr. pre imobilných bezbariérovosť, ale i časová, napr. dostatoč
ný počet ordinačných hodín a pod., WHO používa pre všetky vyššie zmiene
né prvky zhrňujúci pojemphysical availability (Evans a kol., 2013) 

appropriateness, acceptability - primeranosť k zdravotným požiadavkám, 
potrebám konkrétnej populácie, a súčasne prijateľnosť, vrátane očakávania 
dostatočnej účinnosti a pod. 
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affordability (economic, financial accessiblity) - cenová dostupnosť 
information accessibility - dostupnosť informácií, zahŕňa právo vy

hľadávať, prijímať a šíriť informácie týkajúce sa zdravia 

Účel príspevku 

Vedecké zhodnotenie všetkých vymenovaných parametrov dostupnosti 
a kvality poskytovaných služieb by bolo veľmi náročné a vyžadovalo by 
veľmi sofistikované metodiku. Autori sa uspokojili v tomto prípade s orien
tačným prieskumom v sieti psychiatrických ambulancií, vedeným telefonic
ky, ktorého účelom je získať bazálne informácie o dostupnosti psychiatric
kého vyšetrenia pre účely zákona o cestnej premávke (konkrétne: počet 
resp. podiel ambulancií v danom kraji, ktoré robia takého vyšetrenie, čaka
cia doba na vyšetrenie, cena vyšetrenia, prípadné požiadavky). Metodika je 
prispôsobená pohľadu bežného občana, ktorý podľa našich skúseností typic
ky začína hľadanie psychiatra oslovením príbuzných, a tí mu pomáhajú pre
hľadávaním internetu a následne telefonickým kontaktovaním ambulancií. 

Metódy 

Typ štúdie: deskriptívny, prierezový, telefonický, orientačný prieskum 
dostupnosti a kvality zdravotníckych služieb (konkrétne psychiatrických 
vyšetrení realizovaných na základe nariadenia polície v súvislosti s poru
šením nariadení zákona č. 8/2009 o cestnej premávke) 

Ciel: popísať základné parametre dostupnosti psychiatrických vyšetrení 
pre vyššie uvedený účel (PZ SR) osobitne v Bratislavskom a Prešovskom 
kraji a porovnať oba kraje. 

Zvolené sledované parametre dostupnosti (výskumné otázky): 
1. Je možné ambulanciu telefonicky kontaktovať? 
2. Vykonáva ambulancia tento typ vyšetrení? 
3. Je ambulancia ochotná prijať ďalšie vyšetrenie? 
4. Aký je najbližší možný termín (počet kalendárnych dní, počet pracov

ných dní)? 
5. Vyžaduje ambulancia zdravotnú dokumentáciu (karta od všeobecného 

lekára, výpis)? 
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6. Vyžaduje ambulancia odbery (či pred vyšetrením, či ako jeho súčasť)? 
7. Vyžaduje ambulancia prítomnosť príbuzného (príp. čestného prehláse

nia a pod.)? 
8. Aká je cena takéhoto vyšetrenia (vrátane ceny odberov a admi

nistrácie)? 

Výskumné hypotézy: 
- Predpokladali sme, že väčšina ambulancií tieto vyšetrenia vykonáva 
- vzhľadom na skutočnosť, že skúmaná osoba si zo zákona hradí náklady 

sama (platba nad rámec limitov poisťovní), budú prekážky menšie, a preto 
čakacie lehoty budú v limite stanovenom v zákone (do 30 dní) 

- predpokladali sme aj menšie obštrukcie, čo sa týka napr. nárokov na 
zdravotnú dokumentáciu či prítomnosť inej osoby (tzv. „kolaterál") 

- očakávali sme, že väčšina ambulancií bude vykonávať minimálne ru
tinné laboratórne vyšetrenia 

- predpokladali sme regionálne rozdiely, hlavne vyššie ceny vyšetrení 
v Bratislavskom kraji, ktorý je vo všeobecnosti bohatší 

- predpokladali sme nepriamu závislosť čakacích lehôt od výšky poplat
kov 

Zber a spracovanie dát: v priebehu mesiaca október bol určenými vý
skumníkmi telefonicky realizovaný semi-štruktúrovaný rozhovor s prichy
staným fiktívnym scenárom (osoba sa predstavila ako príbuzný/á muža, 
ktorý v uplynulom týždni „nafúkal"). Telefonát bol ukončený po nezáväz
nom získaní orientačného termínu a ďalších potrebných informácií. Zber re
alizovali dva výskumné tímy z dvoch inštitúcií: Psychiatrického oddelenia 
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov a CPLDZ Bratislava. Odpovede boli spraco
vané metódou obsahovej analýzy. Dáta boli spracované metódami deskrip
tívnej štatistiky a porovnávacej štatistiky. 

Popis postupu: 
1. vytvorenie základného zoznamu ambulancií: na internete vyhľadal 

výskumný tím pre daný kraj (Bratislavský alebo Prešovský samosprávny 
kraj) dostupné telefónne čísla na psychiatrické ambulancie pre dospelých 
pacientov 

2. telefonický zber dát -viac Výskumné otázky 
3. spracovanie výsledkov, obsahová analýza 
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4. dodatočne sme si e-mailom vyžiadali z odboru zdravotníctva samo
správnych krajov a z Ministerstva zdravotníctva SR zoznam psychiatric
kých ambulancií a porovnali náš intuitívny ,,web-searched'') zoznam s ofi
ciálnym. Do času finalizovania textu sa nám však podarilo získať iba zozna
my evidované samosprávnymi krajmi, pričom v Prešovskom kraji boli evido
vané aj ambulancie inštitúcií, ktoré kompetenčne spadajú buď priamo pod 
ministerstvo zdravotníctva alebo aj spravodlivosti, zatiaľ čo v Bratislavskom 
kraj v zozname chýbali ambulancie inštitúcií ako CPLDZ Bratislava, PNPP 
Pezinok (finálne počty v tab. 1). 

Výsledky 

Počet psychiatrických ambulancií 

Bratislavský samosprávny kraj (tab. 1) vydal licencie 57 obchodným spo
ločnostiam (toľko eviduje obchodných názvov) na prevádzkovanie 61 pre
vádzok psychiatrických ambulancií (v tom sú 4 obchodné názvy, ktoré majú 
po dve prevádzky). Prešovský samosprávny kraj eviduje 39 spoločností a 50 
prevádzok (v tom je 6 spoločností, ktoré majú po dve prevádzky a 3 spo
ločnosti dokonca s troma prevádzkami). Každá z ambulancií môže mať od
lišnú osobu na poste štatutára, na poste odborného garanta (ktorý nie je 
vždy psychiater, to ale nebolo uvedené), a niekto celkom iný tam môže pra
covať. O osobách, ktoré tam reálne pracujú, vyššie územné celky nemajú in
formácie, zo skúseností ale vieme, že súčasne jedna jediná prevádzka môže 
mať i dvoch - troch lekárov (pozn.: žiaľ, nie vždy psychiatrov, to je osobná 
skúsenosť jedného z autorov - M.G.), situácia je teda málo prehľadná a za
sluhovala by si odlišnú metodiku, ideálne v spolupráci s orgánmi, ktoré sú 
oprávnené vydávať licencie a vykonávať kontrolu činnosti. 

Telefonická dostupnosť 

Oba tímy vychádzali v podstate z intuitívneho ,,web-searcheď') zoznamu 
ambulancií (vyhľadávanie na internete pomocou hesiel „psychiatrická am
bulancia", alebo konkrétnych mien lekárov). Zoznam v Bratislavskom kraji 
bol početnejší (46 ambulancií, čo tvorí 80,7 % obchodných názvov) ako v Pre-
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šovskom (28 ambulancií, 71,8 % obchodných názvov). Pri volaní sa preto 
mierne metodika oboch tímov líšila. V Bratislavskom kraji sa dodržiaval 
striktnejší postup, pri ktorom sa volanie realizovalo v priebehu troch dní, 
a volanie sa opakovalo maximálne tri krát. Týmto spôsobom bolo až 12 prí
padov ambulancií, kde sa ozval len záznamník, kde bolo číslo nedostupné, 
alebo, čo bolo najčastejšie, boli podľa operátora všetky linky obsadené. 
V Prešovskom kraji sme volali v priebehu až piatich pracovných dní, aj viac 
ako tri krát, a zrejme aj vďaka tejto vyššej námahe bola zistená vyššia tele
fonická dostupnosť (92,9 % vs. 45, 7 %, tab. 2). 

Dostupnosť psychiatrického vyšetrenia 

Dopytovaním sa, či ambulancie vykonávajú vyšetrenia so skúmaným 
zámerom, sme s prekvapením zistili, že v Bratislavskom kraji je to iba 13 
z 21 ambulancií, kam sme sa dovolali (61,9 %), v Prešovskom kraji 23 z 26 
(88,5 %). Prvá z čiastkových hypotéz sa tak v zásade potvrdila, to znamená, 
že väčšina ambulancií vykonáva tieto vyšetrenia, ale jestvujú zásadné roz
diely medzi Bratislavským a Prešovským krajom. Následným zisťovaním, či 
by boli ochotní vziať objednávku a dať predbežný termín, sme zistili, že 
v Bratislavskom kraji by bolo ochotných 9 z 13 ambulancií (vo všetkých 
týchto ambulanciách vedeli poskytnúť aj orientačný termín), čo je ale inak 
len 19,6 % z vyhľadaných prevádzkovateľov, v Prešovskom kraji bolo ochot
ných 20 z 23 ambulancií, orientačný termín však poskytlo len 16 (čo je 
z 57,1 % z počtu vyhľadaných prevádzkovateľov). 

Termín vyšetrenia 

Najbližší možný termín (tab. 3) sa v Bratislavskom kraji pohyboval v roz
medzí 4 až 27 kalendárnych dní (medián 8 dní), resp. 2 až 19 pracovných 
dní (medián 6 dní), v Prešovskom O až 23 kalendárnych dní (medián 3 dni), 
resp. O až 16 pracovných dní (medián takisto 3 dni). V Prešovskom kraji sa 
teda čaká signifikantne kratšie a v oboch regiónoch je reálne dostať termín 
v zákonom stanovenej lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia rozhod
nutia PZ SR. 
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Cena vyšetrenia 

Podľa očakávania (tab. 3) sa platilo vo všetkých ambulanciách (v súlade 
s ustanovením§ 91, ods. 10 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke). V Bratis
lavskom kraji (tab. 3) sa pohybovala cena od 40 do 200 € (medián 110 €), 
v Prešovskom od 30 do 100 € (medián 50 €). Vyšetrenie je teda podľa oča
kávania drahšie v Bratislavskom kraji. Očakávaná nepriama závislosť dÍžky 
čakania (v kalendárnych dňoch) od ceny vyšetrenia nebola štatisticky vý
znamná (Pearsonov koeficient pre Bratislavský kraj r= -0,08, pre Prešovský 
r= -0,16). Zrejme je cena motiváciou k rýchlejšiemu vybaveniu žiadostí len 
v časti ambulancií, v cenotvorbe sa pravdepodobne premieta množstvo 
iných faktorov. 

Podmienky vyšetrenia 

V podstate sa nám potvrdila čiastková hypotéza, že nároky na vyšetrenie 
nebudú veľké, nečakali sme to ale v prípade laboratórnych vyšetrení, ktoré 
patria medzi kľúčové objektívne zdroje informácií (tab. 4). 

Zdravotná dokumentácia sa v Prešovskom kraji explicitne vyžadovala 
v 6 prípadoch z 19, ku ktorým sme získali informácie, nevyžadovala sa však 
jednoznačne ani v jednej z 11 ambulancií Bratislavského kraja. Keby sme 
otázku položili opačne (tab. 4), kde sa určite nevyžadovala, tak v Prešov
skom kraji to bolo v 12 prípadoch z 19, v Bratislavskom 10 z 11. Vzhľadom 
na to, ako veľmi dôležité je štúdium dokumentácie v hľadaní anamne
stických a klinických markerov/indikátorov alkoholizmu, prípadne užívania 
drog, sú to povážlivé čísla. 

Odbery krvi sa explicitne vyžadovali v 9 z 19 ambulancií v Prešovskom 
kraji a len v 3 z 11 v Bratislavskom (porovnaj čísla na opačne položenú 
otázku z tab. 4). 

Sprievod príbuzného alebo blízkej osoby, alebo nejaká iná forma hetero
anamnestických údajov (napr. čestné prehlásenie a pod.) sa v Bratislav
skom kraji vôbec nevyžadovalo, v Prešovskom kraji explicitne len v 4 z 19 
ambulancií. 
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Tabuľka 1. Dopyt a ponuka na trhu so psychiatrickými 
vyšetreniami pre účely zákona o cestnej premávke 
(počty prípadov na vyšetrenie podľa§ 91 ods. 4 

zákona č. 8/2009 Z. z. a počty psychiatrických ambulancií) 

Bratislavský kraj 

Počet zistených prípadov jazdy pod 1322 
vplyvom alkoholu (r. 2017) 

Počet dopravných nehôd zavinených jazdou 167 
pod vplyvom alkoholu (r. 2017) 

Počet prevádzok psychiatrických 61 
ambulancií evidovaných samosprávnym 
krajom (stav k novembru 2018) 

Počet obchodných názvov psychiatrických 57 
ambulancií evidovaných samosprávnym 
krajom (t.j. prevádzkovateľov) 

Tabuľka 2. Dostupnosť psychiatrického vyšetrenia 
pre účely zákona o cestnej premávke 

Prešovský kraj 

1222 

224 

50 

39 

Bratislavský kraj Prešovský kraj 

Počet (n) Podiel(%) Počet (n) Podiel(%) 

Počet vyhľadaných ambulancií 46 100,0 % 28 100,0 % 

Počet dovolaní sa 21 45,7 % 26 92,9 % 

Počet ambulancií, ktoré robia 13 28,3 % 23 82,1 % 
psychiatrické vyšetrenie na základe 
nariadenia polície pre účely zákona o 
cestnej premávke 

Počet ambulancií, ktoré súhlasili s 9 19,6% 20 71,4% 
prijatím objednávky na psychiatrické 
vyšetrenie 

Počet ambulancií, ktoré vedeli určiť 9 19,6% 16 57,1 % 
aj predbežný termín 

Pozn.: podiel je rátaný z počtu volaných ambulancií 
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Tabuľka 3. Termín a cena vyšetrenia (vrátane odberov, 
ak bola cena udaná osobitne) 

Bratislavský kraj Prešovský kraj 

priemer min-max priemer min-max 

Počet kalendárnych dní do 13,22 4-27 5,25 0-23 
termínu vyšetrenia 

Počet pracovných dní do 8,67 2-19 3,69 0-16 
termínu vyšetrenia 

Celková cena za vyšetrenie, 117,27 40 -200 54,67 30-100 
administráciu(€) 

Tabuľka 4. Podmienky psychiatrického vyšetrenia 
pre účely zákona o cestnej premávke 

Bratislavský kraj Prešovský kraj 

Počet Podiel(%) Počet Podiel(%) 

Počet ambulancií, ktoré 11 100,0 % 19 100,0 % 
telefonicky poskytli informácie o 
podmienkach vyšetrenia 

Platí sa 11 100,0 % 19 100,0 % 

Nie je potrebná zdravotná 10 90,1 % 12 63,1 % 
dokumentácia od všeobecného 
lekára 

Nie sú potrebné k vyšetreniu aj 8 72,7 % 9 47,4% 
odbery 

Nie je potrebný sprievod/čestné 11 100,0 % 13 68,4% 
prehlásenie príbuzného/známeho 

t-test 
(p) 

0,01 

0,02 

<0,0001 

Fisherov 
presný 

test 
(p) 

1,0000 

0,1987 

0,2595 

0,0613 

Pozn.: podiel sa ráta z počtu ambulancií (Bratislavský kraj=ll, Prešovský 
kraj=19), ktoré vykonávajú psychiatrické vyšetrenie a sú aj ochotné prijať objed
návku, resp. poskytnúť aj ďalšie informácie aspoň čiastočne. 
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Diskusia 

Jednou z najdôležitejších kvalít každého prieskumu je jeho reprezen
tatívnosť. V tomto prípade situáciu komplikuje fakt, že počty ambulancií, 
lekárov, resp. vlastníkov, nie sú v pomere jedna k jednej, t. j. sú ambulan
cie, ktoré prevádzkuje jedna obchodná spoločnosť, ktorá však skrýva rôzny 
počet fyzických osôb ako konateľov nejakej obchodnej spoločnosti, nie je sa
mozrejmé, že majiteľ je aj garantom, a už vôbec nie to, že tam aj vykonáva 
odbornú prácu. Takže sú lekári, ktorí prevádzkujú viac ambulancií, aj am
bulancie, kde sa strieda viac lekárov. Čo je potom dostupnosť, je otázka kon
vencie. My sme sa rozhodli vopred, že budeme vychádzať z počtu obchod
ných názvov (teda majiteľov, inštitúcií), pretože je nepravdepodobné, aby 
jedna a tá istá inštitúcia mala rôzne cenníky a rôznu vyťaženosť a princípy 
fungovania v rôznych prevádzkach. Nezohľadňovali sme ordinačné hodiny, 
volali sme v bežné pracovné hodiny. Pokiaľ teda vychádzame z vyššie uve
deného princípu, je reprezentatívnosť nášho „web-searched" výberu ambu
lancií, na ktoré sme na internete získali kontakt, v Prešovskom kraji 71,8 % 
spoločností evidovaných odborom zdravotníctva samosprávneho kraja, 
a 80, 7 % v Bratislavskom kraji. 

Hodnotenie dostupnosti bolo nemenej komplikované, závisí od definície. 
Ak nie je bežným vyhľadávaním na internete možné získať na nejakú inšti
túciu adresu a kontakt, tak potom akoby ani nejestvovala a možno ju hod
notiť ako nedostupnú, rovnako ako ambulanciu, ktorá má skvelú reklamu, 
ale nemá voľné termíny. Z pohľadu žiadateľa (tzv. „posudzovanej osoby" po
dľa zákona) si možno celý proces objednávania sa na vyšetrenie predstaviť 
metaforicky ako chôdzu do schodov, kde každý schod je nielen krokom 
vpred ale i prekážkou. Prvým schodom je získanie kontaktu (typicky telefo
nického), druhým sa dovolať, tretím získať informácie a reálny termín, a po
sledným - pravdepodobne najdlhším - zabezpečiť si všetky potrebné náleži
tosti (zdravotnú dokumentáciu, príp. odbery a pod.) a dostaviť sa tam (opo
menieme pritom ďalšie peripetie). Dá sa povedať, že na predposledný stu
peň sme sa dostali v 16 ambulanciách Prešovského kraja a 11 Bratislav
ského. Z celkového počtu prevádzkovateľov (39, resp. 57) je to teda v Prešov
skom kraji 41,0 %, v Bratislavskom len 19,3 %. Vzhľadom na skutočnosť, že 
v Bratislavskom kraji neeviduje odbor zdravotníctva úplne všetky ambulan-
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cie, je pravdepodobné, že táto dostupnosť môže byť aj nižšia. Základnú (in
štitucionálnu) dostupnosť hodnotíme teda ako nízku, ale vzhľadom na počet 
ambulancií na trhu nejde o základný problém. Podobne časová dostupnosť 
(medián 3, resp. 8 kalendárnych dní) je uspokojivá. Za rovnako dôležitú po
važujeme nielen fyzickú a časovú dostupnosť, ale aj dostupnosť informačnú. 
V tomto by napr. ministerstvo zdravotníctva mohlo spolupracovať s minis
terstvom vnútra a zverejniť na svojich stránkach pravidelne aktualizovaný 
zoznam dostupných ambulancií. Ešte zaujímavejšie by bolo preskúmať, či 
prijímanie takýchto prípadov na posúdenie nespôsobuje odklad ostatných 
vyšetrení, z ktorých sú výnosy nepomerne nižšie. Signifikantne kratšia ča
kacia doba v BSK (medián 8 dní vs. 44 dní) v porovnaní so skorším výsku
mom Alexanderčíkovej a kol. (2017) by napovedala, že tomu tak môže byť. 

Je tu teda otázka jednotnej a spravodlivej cenotvorby, resp. jestvujúcej 
diskriminácie podľa účelu vyšetrenia. Vôbec nie je jasné, do akej miery má 
byť tento systém trhovo regulovaný, a či vôbec, ak súhlasíme s tvrdením, že 
ide najmä o bezpečnosť spoločnosti a primárnu prevenciu. Cena vyšetrení 
podľa očakávania bola vyššia v Bratislavskom kraji. Ceny podľa nášho názo
ru odrážajú reálne očakávania psychiatrov, koľko by za svoju prácu mali do
stať, je možné aj to, že v niektorých prípadoch kompenzujú nízke platby za 
výkony zo strany poisťovní. Vo všetkých prípadoch prevyšujú bežnú cenu 
komplexného ambulantného vyšetrenia (prvého vyšetrenia v živote), čo je 
orientačne 17 €. Na druhej strane sú ceny nízke v porovnaní s platbou za 
tzv. odborné poradenstvo (orientačne 300-400 €), teda toho, koľko musí po
sudzovaná osoba uhradiť dopravnému psychológovi, čo je nepomerne vyššia 
suma, než dostane akýkoľvek psychiater za ambulantnú liečbu závislostí. 
Ešte vyššie bývajú sadzby pokút. Za jazdu pod vplyvom alkoholu(§ 22 ods. 
2 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch) je v najjednoduchšom prípade po
kuta 150 až 800 €a zákaz činnosti na tri roky, za určitých okolností (napr. 
odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu, požitie alkoholu po jazde, čím sa zne
možní dokazovanie požitia alkoholu už v čase jazdy, opakované prípady) sa 
výška môže vyšplhať až na 1300 € a zákaz činnosti až na 5 rokov. 

Zaujímavými otázkami sú kvalita a transparentnosť celého procesu. 
Z hľadiska transparentnosti by bolo možno ideálne zaviesť náhodné pri
deľovanie ambulancií z vopred určeného zoznamu špecializovaných inštitú
cií a/alebo elektronické objednávanie na vopred určené termíny. Z hľadiska 
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kvality by mali ambulancie spÍňať určité minimálne štandardy a jednotný, 
možno aj záväzný postup. Otázkou je tu aj vydávanie licencií, čo by však 
spätne mohlo znížiť dostupnosť a viesť k zvýšeniu cien podobne, ako je to 
v prípade dopravnej psychológie. Minimálne by však bolo žiaduce rešpekto
vať aspoň odporúčania hlavného odborníka a pri každom vyšetrení mať 
k dispozícii laboratórne výsledky (biochémia a hematológia) a kompletnú 
zdravotnú dokumentáciu. Hoci cieľom je „len" zistiť závislosť, musí súčasne 
posudzovaná osoba spÍňať minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť. 
V ďalšom kroku totiž Policajný orgán rozhodne podľa zákona v prípade po
dozrenia na závislosť o preskúmaní zdravotnej spôsobilost~ a v tomto prípa
de, ak sa k psychiatrovi vráti osoba od všeobecného lekára na vyjadrenie sa 
(a to už spravidla nie len z hľadiska závislosti), potom bez štúdia zdravotnej 
dokumentácie je toto vyjadrenie často nemožné. Podmienkou kvality je 
v tomto prípade spoločný postup (štandard) praktických lekárov a psychia
trov. 

Obmedzenia 

V prvom rade ide o prieskum, nie o precíznu vedeckú analýzu. Vzhľadom 
na tento fakt sa autori uspokojili s trochu „voľnejšou" metodológiou. Určité 
rozdiely v postupe telefonujúcich tímov mohli preto byť aj v pozadí regio
nálnych rozdielov (hlavne sa to týka požiadaviek k vyšetreniu). Súčasne sa 
však domnievame, že práve tým, že vyhľadávanie kontaktov, ako aj rozho
vory do značnej miery imitovali postup bežného občana (ktorý nemá presnú 
a konzistentnú metodológiu, inak povedané konštantnú trpezlivosť), práca 
veľmi pravdepodobne odráža skutočný stav. Takisto pokrytie „trhu" (nad 
70 %) hodnotíme ako dostatočné. Je ale potrebné zdôrazniť, že prieskum do
stupnosti nie je to isté, čo hodnotenie inštitúcií, či ich práce. V takom prípa
de by sme museli do prieskumu zaangažovať priamo posudzované osoby 
a v konečnom dôsledku vychádzať z informácií po vyšetrení. 

Záver 

Autori realizovali v mesiaci október 2018 telefonický prieskum dostupno
sti psychiatrických vyšetrení vyžiadaných na základe rozhodnutia orgánu 
Policajného zboru SR podľa § 91 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej pre-
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mávke (teda u vodičov, ktorí viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu). 
Internetovým vyhľadávaním bol vytvorený v dvoch krajoch zoznam psychia
trických ambulancií: v Bratislavskom kraji (BSK) 46 a v Prešovskom kraji 
(PSK) 28 ambulancií. Cieľom bolo zistiť, či je možné sa do ambulancií dovo
lať, či ambulancie vykonávajú psychiatrické vyšetrenia pre vyššie zmienený 
účel, či je ambulancia ochotná prijať objednávku, aký by bol teoreticky naj
bližší možný termín, koľko vyšetrenie stojí a čo je k tomu potrebné. Telefo
nujúce tímy mali pripravený scenár, vystupovali ako príbuzní posudzovanej 
osoby (v tomto prípade muža, ktorý „nafúkal") a žiadali informácie. Dovolať 
sa podarilo na 21 zo 46 ambulancií v Bratislavskom kraji (ktorý má ofi
ciálne 61 prevádzok psychiatrických ambulancií patriacich pod 57 spoloč
ností evidovaných samosprávnym krajom) a na 26 z 28 ambulancií v Pre
šovskom kraji (ktorý má 50 prevádzok patriacich pod 39 spoločností). V Bra
tislavskom kraji sa autorom podarilo získať orientačný termín v 9 z 21 am
bulancií, kam sa podarilo dovolať, v Prešovskom kraji v 16 z 26. Najbližší 
možný termín (medián) bol v BSK 8 dní, v PSK 3 dni. V BSK bol podiel do
volaní sa a termínov podobný ako vo výskume Alexanderčíkovej a kol. 
(2017), ale čakacia doba bola podstatne nižšia (8 vs. 44 kalednárnych dní). 
Cena vyšetrenia bola v BSK (medián 110 €) vyššia ako v PSK (medián 
50 €). Sprievod príbuzného (blízkej osoby), zdravotná dokumentácia ani 
krvné odbery neboli samozrejmou súčasťou vo všetkých ambulanciách. 

V Bratislavskom kraji konštatujeme nižšiu dostupnosť psychiatrických 
vyšetrení pre tento účel ako v Prešovskom kraji, a rovnako aj vyššiu cenu 
vyšetrenia a dlhšiu čakaciu dobu. Nepriamo konštatujeme aj spornú kvali
tu. Sumárne sa dá povedať, že dôležité z odporúčaní hlavného odborníka (t. 
j. minimálne požiadavky na laboratórne vyšetrenia a tiež štúdium doku
mentácie, ktoré považujeme za samozrejmú súčasť psychiatrického vyšetre
nia) nie sú vo viac ako polovici ambulancií realizované. 

Vyhlásenie autorov o konfiikte záujmov: Žiadny deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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