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KVALIFIKACE POŠKOZENÍ
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MUDr. L. Zátopková

Kvalifikace poškození zdraví ze soudnělékařského hlediska
Poškození zdraví nepatrného významu.
II. Ublížení na zdraví.
III. Těžká újma na zdraví.
I.

(detailně v e-learningovém kurzu Medicínského práva)
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§ 89 tr. z.
a) zmrzačení
b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti
c) ochromení údu
d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového
ústrojí
e) poškození důležitého orgánu
f) zohyzdění
g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu
h) mučivé útrapy
i) delší dobu trvající porucha zdraví

Dotazy vyšetřujícího orgánu:
• Dotaz: Jaký byl mechanismus vzniku poranění?
• Dotaz: Mohlo poranění vzniknout tak, jak popisuje

…?
• Dotaz: Vzájemné postavení útočníka a
poškozeného…?
Jak lze toto poranění hodnotit ze soudně-lékařského
hlediska ?
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Podklady:
• I. Vyšetřovací spis
• popis mechanismu vzniku
• základní lék. zpráva (prvotní záznam o ošetření,
Lékařská zpráva o zranění, výpověď poškozeného)
• kdy, kde, příp. u koho se poškozený léčil

Podklady:
• Zdravotnická dokumentace:
• Kompletní – od prvotního ošetření až do uschopnění
• Ambulantní karty
• Chorobopis
• Záznamy praktického lékaře – kontroly, RHB, PN

žádá samostatně znalec
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Nálezová část znaleckého posudku:
• Nález při prvotním ošetření, za jak dlouho po úrazu
• Diagnóza při přijetí k hospitalizaci
• Druh léčby a průběh hospitalizace, její délka
• Stav poškozeného po propuštění z nemocnice
• Ambulantní kontroly
• Druh léčby a průběh domácího léčení, jeho délka
• Subjektivní stesky poškozeného a objektivní nález

Pracovní neschopnost
• Délku PN určuje ošetřující (praktický) lékař
• nejen na podkladě objektivního nálezu,
• ale i na podkladě subjektivních stesků pacienta.

Doznívající následky skrytého poranění ???
Agravace ???
Simulace???
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Kvalifikace poranění ze SL hlediska
• Kvalifikovat vzniklé poškození zdraví lze pouze na

podkladě objektivního nálezu.
• Jen na základě subjektivních obtíží
poranění
hodnotit nelze!!!
• Délka PN (či hospit.) není hlavním faktorem pro
posouzení stupně poškození zdraví.
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