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Pôvodná práca

Štúdia právneho cítenia študentov medicíny

I. Žucha, V. Novotný, T. Čaplová

Súhrn

Vo výbere 87 poslucháčov Lekárskej fakulty UK a 37 poslucháčov Filozofickej fakulty UK (psychológov) sa
vo vybraných položkách zisťovali postoje k právnym otázkam medicíny. Zistila sa neprítomnosť jednotného
právneho postoja. Poukazuje sa na častý výrazný pocit blokujúcej kontroly lekára a psychiatra zvlášť.
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Úvod

Súčasné myslenie si zakladá na
”
pluralizme“. Je to zrejme

reakcia na prekonávanie rôznych dogmatických
”
monizmov“

ako v politike, tak v kultúre atď.
Aj v právnom a etickom cítení sa prejavuje pocit opráv-

nenosti mať svoju mienku a nechať si svoju mienku rešpek-
tovať. Tento sklon vidno aj v laických právnych a etických
postojoch, nielen v odborných právnych a etických sústa-
vách.
V každodennosti rôznorodosť právnych a mravných názo-

rov a postojov ľudí vyvoláva dojem zmätku.
Psychiatria azda zo všetkých medicínskych disciplín zá-

visí aj od ideológií rôzneho druhu. Z toho vyplýva nielen
jej nejednoznačná situácia z hľadiska odborných, právnych
a etických teórií, ale aj jej vystavenosť individuálnym kriti-
kám a často až šikanovaniu. Príkladom môže byť

”
pohon“

proti sieťovým posteliam.
Lekári vo vzťahu k právu a k etike sú laici, hoci často veľmi

vzdelaní. Pretože vo svojej každodennej praxi sa konfrontujú
so situáciami, ktoré z hľadiska práva a etiky možno hodno-
tiť mnohorako, často sa v nich nevyznajú. Prispieva k tomu
aj ich osobná, laická voľba súkromných ideológií. Príkladom
môže byť veľmi komplikovaný vzťah lekárov k problému po-
tratov, k mravnej a právnej povahe eutanázie, k právnemu
postaveniu homosexuálov atď. V takýchto nejasných prob-
lémoch sa často lekári orientujú nie ako odborníci, ale ako
osobný vyznavači rôznych ideológií. Globálny dojem z tohto
pluralistického trhu názorov môže byť chaotický.
Medici sú budúci lekári, zároveň sú súkromné osoby

s vlastnými postojmi a vierami, ktoré si prinášajú zo svojho
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rodinného pozadia a zo všeobecných spoločenských prúdov.
Možno čakať, že postoje medikov vyústia do postojov leká-
rov po skončení štúdia. Azda lekárska prax ich zmení len
neveľmi. Napr. medik, ktorý odmieta lekárske potraty, bude
ich odmietať aj ako zrelý lekár.
Medici, ale aj poslucháči iných fakúlt, na ktorých sa vy-

učuje predmet Psychiatria, sa opakovane stali probandami
viacerých štúdií zameraných na sledovanie postojov (Benia-
ková a kol., 1996, Čaplová a kol., 1997).
Cieľom predloženej práce je ilustrovať niektoré postoje

študentov k vybraným právnym problémom medicíny. V li-
teratúre sme nenašli prácu, ktorá by sa explicitne zaoberala
právnym cítením lekárov, resp. budúcich lekárov.

Materiál a metodika

Výber probandov: 87 poslucháčov V. ročníka Lekárskej fa-
kulty UK (muži 16, ženy 71) a 37 poslucháčov IV. ročníka
Filozofickej fakulty UK (muži 11, ženy 26). Probandi sa vy-
šetrili v priebehu výučby psychiatrie na svojich fakultách.
Probandom sa prezentovalo 6 otázok:

1. Odhadnite do akej miery psychiatria poškodzuje práva
pacientov ?

2. Do akej miery má byť podľa Vášho názoru práca lekára
pod kontrolou právnych inštitúcií ?

3. Do akej miery má byť podľa Vášho názoru práca lekára
– psychiatra pod kontrolou právnych inštitúcií ?

4. Do akej miery odbornú prácu lekára blokuje pocit, že
je kontrolovaný ?

5. Do akej miery odbornú prácu psychiatra blokuje pocit,
že je kontrolovaný ?
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6. Vyjadrite, do akej miery môže byť liečba duševne cho-
rého nedobrovoľná.

Probandi odpovedali bezprostredne po prezentácii otázky
na vizuálnej analógovej škále, ktorá vyjadrovala 100 mm
dĺžku úsečky. Odpovede sa rozdelili do dvoch tried:

”
nízke“

a
”
vysoké“ (0–50 a 51–100). Výsledky sme spracovali tak,

že sa vyjadrili početnosti odpovedí a ich percentá v dvoch
triedach hodnotení.

Výsledky

Početnosti a odpovedajúce percentá odpovedí na otázky
v oboch výberoch uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľ ka 1: Početnosti a odpovedajúce percentá odpovedí vo
výbere probandov LF UK (n-87) a FiF UK (n-37)

Otázka č. Hodnotenie LF UK FiF UK

1 0–50 79 90,8% 33 89,1%

51–100 8 9,1% 4 10,8%

2 0–50 52 59,7% 16 43,2%

51–100 35 40,2% 21 56,7%

3 0–50 43 49,4% 11 29,7%

51–100 44 50,5% 26 70,2%

4 0–50 46 52,8% 21 56,7%

51–100 41 47,1% 16 43,2%

5 0–50 43 49,4% 22 59,4%

51–100 44 50,5% 15 40,5%

6 0–50 31 35,6% 15 40,5%

51–100 56 64,3% 22 59,4%

Z výsledkov vyplýva vysoká interindividuálna variabilita
v skupinách probandov – a to tak medikov tak aj filozo-
fov. Asi nejestvuje jednotná

”
právna ideológia“ poslucháčov.

Podľa kritéria χ
2 sa zistil jediný významný rozdiel v hodno-

tení medikov a filozofov v otázke č. 3:
”
Do akej miery má byť

podľa Vášho názoru práca lekára – psychiatra pod kontrolou
právnych inštitúcií ?“ Filozofi významne častejšie vyžadujú
kontrolu lekára – psychiatra právnymi inštitúciami (pozri
tab. 2).

Tabuľ ka 2: Psychiater a potreba kontroly právnych inštitúcií

Fakulta LF UK FiF UK χ2

0–50 49,4% 29,7% sign.

51–100 50,5% 70,2% p<0,05

Distribúcie odpovedí podľa pohlavia (muži 27, ženy 97)
vykazujú analogickú variabilitu. Jediný medzirodový šta-
tistický významný rozdiel sa dotýka otázky č. 5:

”
Do akej

miery odbornú prácu psychiatra blokuje pocit, že je kontro-
lovaný ?“ Pocit kontroly odhadujú muži (hodnotenie 0–50
70,3%, 51–100 29,7%) významne nižšie ako ženy (hodnote-
nie 0–50 47,4%, 51–100 52,6%).

Diskusia a záver

Výsledky potvrdzujú vysokú nehomogénnosť postojov po-
slucháčov k právnym otázkam. Odpovedajú globálnej skú-
senosti pravdepodobne všetkých lekárov o individuálnej va-
riabilite osobných názorov odborníkov. Zdá sa, že odborná
skúsenosť len málo prispieva k formovaniu jednotného práv-
neho a etického povedomia.
Autori poukazujú na častosť názoru o blokujúcom účinku

pocitu kontroly na výkon lekára – a to lekára všeobecne
a psychiatra zvlášť. Tento nález autori považujú za hro-
zivý. Vyrovnávanie sa s pocitom kontroly a možného ohro-
zenia bude pravdepodobne dôležitou kapitolou budúcej

”
psychológie zdravotníckeho pracovníka“.
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