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Sodnomedicinska opravila zdravnika
splo{ne prakse

Duties and Functions of a General Practitioner 
in Forensic Medicine

IZVLE^EK

KLJU^NE BESEDE: sodna medicina, primarna zdravstvena oskrba

V ~lanku so obdelana in prikazana nekatera najpogostej{a sodnomedicinska opravila zdrav-
nika splo{ne/dru`inske medicine, kot so odvzem telesnih teko~in za preiskavo na alkohol,
vrednotenje telesnih po{kodb, krajevni ogled ter mrli{ki pregled, zdravni{ko potrdilo in spri-
~evalo, zapis medicinskih informacij in posredovanje medicinskih informacij.

ABSTRACT

KEY WORDS: forensic medicine, primary health care

This article discusses and presents some of the most common duties and functions of a gen-
eral practitioner and family medicine doctor in the field of forensic medicine. These include
the collection of bodily fluids for alcohol testing, assessment of bodily injuries, local inspec-
tion and inspection of a corpse, medical attestation and certificate, recording of medical
information and provision of medical information.

1 Prof. dr. Jo`e Bala`ic, dr. med., In{titut za sodno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani,
Korytkova 2, 1000 Ljubljana.
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UVOD

Dnevno vidimo, da zdravnik dru`inske medici-
ne pogosto opravlja tudi {tevilna sodnome-
dicinska opravila, ki so vezana tako ali druga~e
na pravno varnost ob~ana in {ir{e dru`be. To
trditev ozna~uje ugotovitev, da smemo tudi
takrat, ko v splo{ni ambulanti obravnava-
mo najbolj nepomembne odrgnine, ranice ali
podplutbe, pri~akovati, da bomo, morda {ele
ve~ mesecev kasneje, na zahtevo preisko-
valnih organov dajali pojasnila o svojih ugo-
tovitvah. Takrat bo treba podati pojasnilo
z obrazlo`itvijo svojih diagnoz na na~in, ki je
razumljiv laiku, in z razlago mehanizma po{-
kodovanja. Sodnomedicinska opravila oprav-
lja zdravnik pogosto v de`urstvu, ko je hkrati
le~e~i zdravnik, zdravnik mrli{ki preglednik
in zdravnik na lokalnem ogledu. Nemalokrat
je dol`an opraviti strokovni pregled z odvze-
mom telesnih teko~in za preiskave na prisot-
nost alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil
v prometu in pri kaznivih dejanjih ter nare-
diti zdravni{ko preiskavo na predvidenem
preiskovancu, oziroma narediti isto na prei-
skovan~evo lastno `eljo. Pogosto se dogaja,
da je treba odvzeti telesne teko~ine iz trupla
v namene potrditve diagnoze ali druge prei-
skave. Tudi to sodnomedicinsko opravilo je
zdravnik dol`an opraviti. Prvi je klican k mrli-
~u, umrlemu naravne ali nasilne smrti, in prav
od njegove objektivne ugotovitve je odvisen
nadaljnji postopek. Izpolnjuje tudi vrsto obraz-
cev, med katerimi so nekateri javni dokumen-
ti in bi njihova poneverba z la`no diagnozo
predstavljala kaznivo dejanje. Zdravnik splo-
{ne medicine dobiva od specialistov, kamor je
poslal svojega bolnika na specialisti~no obde-
lavo in diagnostiko ter zdravljenje, podatke
o diagnozi, zdravljenju in napovedi in je veli-
kokrat v dilemi, komu in na kak{en na~in lah-
ko posreduje podatke o napovedi in rezultatih
zdravljenja (1).

Dotaknili se bomo le posameznih, najpo-
gostej{ih in najbolj ko~ljivih sodnomedicinskih
opravil, ~eprav so v ve~ini primerov vsakda-
nja kazuistika v ambulanti splo{ne medicine.
To so predvsem naloge zdravnika pri po{kod-
bah, naloge zdravnika pri prometni nesre~i,
strokovni pregled ter odvzem krvi in urina za
preiskave na alkohol, droge in psihoaktivna 

zdravila, vloga zdravnika pri krajevnem
ogledu in mrli{kem pregledu, izpolnjevanje
zdravni{kega potrdila in spri~evala, zapis
podatkov v zdravstveni karton in posredova-
nje medicinskih informacij.

ZDRAVNIK SPLO[NE
MEDICINE IN PO[KODBE

Zdravnik mora v svoji ambulanti ̀ e pri anam-
nezi ob vsaki po{kodbi upo{tevati mo`nost, da
ne gre za »~isto« po{kodbo. Predvsem mora
biti pozoren na mo`nost, da je po{kodba posle-
dica kaznivega dejanja. To je v~asih razvidno
iz po{kodbe same ali iz obna{anja samega
po{kodovanca. Pomembni so ~as, kraj in
na~in nastanka po{kodbe. Treba je povpra{a-
ti tudi o morebitnih drugih po{kodovancih ob
istem dogodku. Pregled mora biti natan~en
in po{kodovanca moramo pregledati v celoti
in ne le po{kodovani del telesa. Vse ugotovi-
tve vpi{emo v ustrezen obrazec. [e posebej je
to pomembno, ~e zdravnik nudi nujno medi-
cinsko pomo~ na terenu in v neobi~ajnih
razmerah. Nudenje nujne medicinske pomo-
~i tako v ambulanti kot tudi na terenu ima
prednost pred sodnomedicinskimi opravili,
vendar zdravnik ne sme zanemariti nalog, ki
so pomembne za kasnej{e postopke (zavaro-
vanje dokaznih gradiv, iskanje in ugotavljanje
vzrokov in bele`enje vseh ugotovitev).

Zdravnik splo{ne medicine mora zaradi
vklju~evanja v de`urno slu`bo obvladati dok-
trino nujne medicinske pomo~i in mora ime-
ti na voljo najnujnej{o opremo. Nerazumljiva
bi bila trditev, da je bolje, ~e se zdravnik umak-
ne, ko naleti na po{kodovanca, ~e{ da nima
s seboj opreme. Tako dejanje bi bilo kaznivo
dejanje opustitve zdravni{ke pomo~i in kaz-
nivo dejanje zapustitve slabotne osebe, za kar
je zagro`ena tudi zaporna kazen do enega
leta (2). Tako dejanje bi predstavljalo tudi
enega huj{ih kodeksnih prekr{kov. Za zdrav-
nika ne sme biti uganka, komu bo prej
pomagal, ~e gre za ve~ po{kodovancev. Upo-
{teval bo izklju~no objektivno stanje po{ko-
dovancev.

Vselej, kadar gre za sum, da je po{kodba
posledica kaznivega dejanja, bo zdravnik
obvestil policijo. Pri javljanju podatkov naj
zdravnik ne bo v dvomih zaradi varovanja
poklicne skrivnosti, kajti v danem primeru je
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to njegova zakonska obveza – »zdravnikova
prijavna dol`nost«. To mu nalaga Kazenski
zakonik v drugem odstavku 153. ~lena (3) in
tudi Kodeks medicinske deontologije Slove-
nije (4). ^e zdravnik pri svojem delu naleti
na zlorabo ali trpin~enje otrok, mlaj{ih od
15 let, ali samo na sum na tovrstno kaznivo
dejanje, je to dol`an brez oklevanja prijaviti
organom pregona. V nasprotnem primeru
lahko stori kaznivo dejanje prikrivanja kaz-
nivega dejanja, za kar je zagro`ena denarna
kazen.

ZDRAVNIK SPLO[NE
MEDICINE OB PROMETNI
NESRE^I

V na{ih razmerah in ob sedanji organizaciji
zdravstva daje nujno medicinsko pomo~ pone-
sre~encem v prometnih nesre~ah v veliki
ve~ini primerov osnovno zdravstvo – ve~ino-
ma zdravnik splo{ne medicine. Zdravnik je
obve{~en o prometni nesre~i, kadar gre za
po{kodovane ali mrtve v sami prometni
nesre~i. Zdravnikova prisotnost na kraju pro-
metne nesre~e je lahko odlo~ilna ne samo za
nudenje nujne medicinske pomo~i, temve~
tudi za kasnej{e ugotavljanje dejstev, ki so
pomembna pri obravnavi. Zdravnik je namre~
sodeloval pri re{evanju in njegove izku{nje
in trezna presoja naj bi pomagala pri razja-
snitvi morebitnih spornih vpra{anj. Pogosto
se zgodi, da pride zdravnik med prvimi do
po{kodovanih, zato si mora zapomniti vsaj
pribli`en polo`aj po{kodovanih ter po nude-
nju nujne medicinske pomo~i svoje ugotovitve
zabele`iti. V primeru, da gre za smrt ponesre-
~enca v prometni nesre~i, je potrebna obduk-
cija, ~eprav gre za o~iten vzrok smrti, ki ga je
ugotovil zdravnik na kraju nesre~e. Praksa
nam govori, da v primeru, ko `ivljenje izgu-
bi povzro~itelj prometne nesre~e, preiskovalni
sodnik ne odredi obdukcije, ~etudi je more-
biti ve~ smrtnih ̀ rtev. Takrat je na zdravniku,
da odredi sanitarno obdukcijo za vse umr-
le po{kodovance v izogib vsem morebitnim
nadaljnjim neprijetnim vpra{anjem svojcev
in nenazadnje tudi zavarovalnic.

Vsako po{kodbo v zvezi s prometno nesre-
~o je zdravnik dol`an javiti policiji ali na
{tevilko 113.

STROKOVNI PREGLED
Z ODVZEMOM KRVI TER
URINA ZA PREISKAVO 
NA ALKOHOL, MAMILA IN
PSIHOAKTIVNA ZDRAVILA

De`urni zdravnik v zdravstvenem domu,
privatni zdravnik, ~e je vklju~en v de`urno
slu`bo, ali drugi zdravnik mora na zahtevo
preiskovalnih organov opraviti strokovni pre-
gled in odvzem telesnih teko~in za preiskavo
na alkohol, mamila ali psihoaktivna zdravi-
la preiskovancu, ki je priveden na strokovni
pregled. Po predhodno izro~eni pisni odredbi
mora zdravnik to sodnomedicinsko opravi-
lo opraviti v skladu s strokovnimi navodili.
Najbolje je, da preiskovancu pove, da v tem
primeru ni zdravnik, ki zdravi, temve~ je
zdravnik, ki bo preiskavo opravil. V primeru,
da se preiskovanec upre, zdravnik ne sme rav-
nati nasilno, niti naj nasilja ne dovoli nad
preiskovancem v ambulanti. V redkih prime-
rih bo primoran tak pregled in odvzem krvi
opraviti proti volji preiskovanca v primerih
hudih kaznivih dejanj, velike materialne {ko-
de, hudih telesnih po{kodb ter smrtnih izidov
v prometu in pri kaznivih dejanjih, ~e se
preiskovanec pregledu in odvzemu krvi upre.
To mu nalaga Zakon o kazenskem postopku
v drugem odstavku 266. ~lena, vendar pri tem
ne sme povzro~iti {kode na preiskovan~evem
zdravju (5). Izdana mora biti tudi ustrezna
pisna odredba. Asistenca policije mu mora
zagotoviti varen odvzem krvi. Pri strokovnem
pregledu je treba predpisani obrazec vestno
in ~itljivo ter v celoti izpolniti. V primeru, da
je bilo privedenih ve~ preiskovancev, mora
zdravnik postopek v celoti opraviti z vsakim
posameznim preiskovancem. Na koncu izro-
~i komplet skupaj z izpolnjenim obrazcem
policistu. Pri strokovnem pregledu in odvze-
mu telesnih teko~in je prisoten policist ali
kriminalist, ki je dol`an poskrbeti za identite-
to preiskovanca, zdravniku pa nuditi popolno
varnost. Zaradi navedenih razlogov zdrav-
nik kljub zahtevi preiskovanca policista ne bo
napotil iz ambulante, razen v primerih, ko bi
preiskovanec rad zdravniku povedal kak zaupen
podatek. Takrat zdravnik svetuje policistu, da
se nekoliko umakne.

Pri opisanem sodnomedicinskem opravilu
ni dovoljeno uporabljati instrumenta ugovora
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zdravnikove vesti, ker ne gre za proces zdrav-
ljenja ali izdaje poklicne skrivnosti. V prime-
ru neupravi~enega odklona tega opravila je
zdravniku zagro`ena denarna kazen najmanj
1250 evrov.

Postopek strokovnega pregleda je enak
pri preiskovancu iz delovne organizacije, ki je
bil pripeljan zaradi vinjenosti ali vpliva drog
na delovnem mestu, ali pa pri preiskovancu,
ki sam pride na strokovni pregled. V prvem
primeru je pla~nik delovna organizacija, v dru-
gem pa preiskovanec sam. Samopla~ni{ki
strokovni pregled pa zdravnik lahko odkloni
brez posledic.

KRAJEVNI OGLED IN
MRLI[KOPREGLEDNA SLU@BA

Obi~ajno je zdravnik poklican na krajevni
ogled kot ~lan komisije, torej kot izvedenec.
Ogled naj opravi v skladu z dolo~ili Pravilnika
o na~inu in pogojih opravljanja mrli{kopre-
gledne slu`be ter s strokovnimi navodili, ki so
del tega pravilnika (6). Pri pregledu trupla in
njegove okolice bo uporabil opremo iz zdrav-
ni{ke torbe (7). Njegova naloga je ugotoviti
mo`en vzrok smrti, verjeten ~as nastopa smr-
ti in okoli{~ine, v katerih je smrt nastopila.
Sodeloval bo tudi pri prepoznavanju trupla
na kraju najdbe trupla. Po ogledu bo sestavil
zapisnik, v katerega bo vnesel svoje ugotovi-
tve. Tak zapisnik je obi~ajno del zapisnika, ki
ga po opravljenem ogledu pripravi komisija.
V primeru nejasnega ali neznanega vzroka
smrti bo odredil sanitarno obdukcijo.

Najve~krat je zdravnik klican k mrli~u kot
mrli{ki preglednik. V tem primeru gre ve~i-
noma za znane okoli{~ine; prepoznavanje
trupla je ve~ ali manj formalnost, vzrok smr-
ti je po navadi jasen, saj ima zdravnik na
razpolago dovolj podatkov o pokojnikovem
predhodnem zdravstvenem stanju. Druga~e
je ob nenadni smrti, ko zdravnik ob mrli{-
kem pregledu nima na razpolago relevantne
medicinske dokumentacije. Vselej je potreben
natan~en pregled trupla, ~eprav gre za narav-
no smrt. ̂ e ne bo mogel ugotoviti vzroka smrti,
bo zopet moral odrediti sanitarno obdukci-
jo v skladu s prej citiranim pravilnikom.

V primeru, da je vzrok smrti jasen in ni
postavljen sum na nasilno smrt, zdravnik
mrli{ki preglednik izda zdravni{ko poro~ilo
o vzroku smrti in prijavo smrti.

ZDRAVNI[KO POTRDILO 
IN SPRI^EVALO

Izdajanje zdravni{kih potrdil in spri~eval je
definirano v 4. ~lenu Zakona o zdravni{ki slu`-
bi (8) ter predpisano s Pravilnikom o izdajanju
zdravni{kih spri~eval in potrdil v zdravstve-
nih delovnih organizacijah (9). Pri izdajanju
obeh dokumentov gre za zelo odgovorno zdrav-
nikovo delo.

Zdravni{ko potrdilo napi{emo na zahte-
vo zavarovanca in se nana{a na konkretno
po{kodbo, bolezen ali stanje. Lo~imo anamne-
zo in objektivno ugotovitev od na{ega mnenja.
Zdravni{ko spri~evalo je popolnej{e od potrdila
in je v obliki tiskanih razdelkov na predpisa-
nem obrazcu. Izpolniti moramo vse rubrike,
~eprav se ne nana{ajo na po{kodbo, bolezen
ali stanje, ki je vzrok za pisanje in izdajo spri-
~evala. Zdravnik nastopa pri izdajanju zdrav-
ni{kih spri~eval in potrdil lahko kot izvedenec
v tistih primerih, ko te dokumente pi{e za
potrebe sodnih postopkov. Nikakor pa zdrav-
ni{ko spri~evalo ali potrdilo ne more biti na-
domestilo za izvedensko mnenje. To trditev
utemeljujemo z dejstvom, da zdravnik svojega
mnenja na zdravni{kem spri~evalu ali potr-
dilu ni utemeljil v tolik{ni meri, kot bi ga izve-
denec medicinske stroke. V zadnjih letih se
zdravnik na primarni ravni vse pogosteje sre-
~uje tudi z obvestilom o telesni po{kodbi, ki
od njega zahteva kratko anamnezo in diagno-
zo po{kodbe. To obvestilo je zdravnik dol`an
vestno in natan~no izpolniti.

V ambulanti zdravnika dru`inske medi-
cine se izpolnjujejo tudi nekateri drugi doku-
menti, kot je na primer potrdilo o odsotnosti
z dela zaradi po{kodbe, bolezni in nege, ki
pomenijo veliko materialno odgovornost. Sem
moramo uvrstiti tudi izdajanje potrdil o po{-
kodbah v {oli, v vrtcih, na delovnih akcijah,
ki morajo biti objektivna, kajti take po{kod-
be postanejo skoraj vedno predmet kazenske
ali od{kodninske odgovornosti zaposlenih
v teh ustanovah.

ZAPIS ZDRAVSTVENIH
INFORMACIJ V ZDRAVSTVENO
DOKUMENTACIJO

V ambulanti dru`inske medicine in v de`urni
ambulanti vodimo zdravstveni karton in/ali
ambulantno knjigo. Ob vsaki po{kodbi je
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treba natan~no opisati vse anamnesti~ne
podatke, objektivne ugotovitve, diagnozo in
zdravljenje oziroma ukrepanje. Pomembni so
datumi in ure. Brez dobrega zapisa bo lahko
zdravnik kasneje v velikih te`avah, ko bo
moral pojasnjevati in podajati podatke o kon-
kretni po{kodbi tako za potrebe zavarovalnic,
kot tudi za potrebe organov pregona v pri-
meru, kadar po{kodba izvira iz kaznivega
dejanja. Po nudenju nujne medicinske pomo-
~i na terenu ali v re{evalnem avtomobilu je
zdravnik dol`an svoje ugotovitve ~im prej vne-
sti v zdravstveni karton ali v de`urno knjigo.
Pomanjkljivo vodena zdravstvena dokumen-
tacija pomeni strokovno napako kot kateri koli
nepravilno izvr{en akt zdravljenja (10).

POSREDOVANJE
MEDICINSKIH INFORMACIJ

Informacije o bolnikovem zdravstvenem stanju
lahko posreduje le zdravnik. To mu nalagajo
zakonska dolo~ila Zakona o zdravstveni dejav-
nosti ter moralno-eti~na oziroma kodeksna
na~ela. Dogaja se, da bolnikove zdravstvene
podatke brez njegove privolitve posredujemo
njegovim svojcem in jim v~asih povemo ve~
kot bolniku samemu. Bolnikovemu partnerju
brez razmi{ljanja povemo vse, ne da bi se pred-
hodno prepri~ali, ~e nista morda v postopku
razveze, oziroma ne `ivita ve~ skupaj. Star-
{em dajemo ko~ljive podatke o boleznih in sta-

njih odraslih otrok, ne da bi le-ti s tem sogla-
{ali. Pri dajanju informacij o bolnikovem
bolezenskem stanju smo dol`ni upo{tevati
poklicno skrivnost.

Ob medicinski dokumentaciji se zdrav-
niku postavljajo {tevilna vpra{anja v zvezi
z njeno vsebino. Zavedati se moramo, da je
bolnik lastnik vsebine medicinske dokumen-
tacije, s katero upravlja zdravstveni zavod ali
zasebni zdravnik kot upravljalec posebno
ob~utljive zbirke osebnih podatkov. V zvezi
z zahtevo vpogleda v medicinsko dokumen-
tacijo bomo to bolniku omogo~ili, mu vsebino
razlo`ili, ~e bo to zahteval, in mu delno ali
celotno vsebino na njegove stro{ke tudi pre-
slikali.

ZAKLJU^EK

V prispevku smo se dotaknili le nekaterih
opravil zdravnika splo{ne/dru`inske medici-
ne – tista, pri katerih najpogosteje ugotavljamo,
da so povezana s pravnimi in sodnomedicin-
skimi vpra{anji. Nekatera vpra{anja so ostala
odprta in bo nanje treba odgovoriti po uskla-
ditvi medicinskih in pravnih strokovnjakov.
Aktualno vpra{anje s tega podro~ja je vpogled
v medicinske podatke brez bolnikove izrec-
ne privolitve raznih dr`avnih organov. Nismo
se dotaknili izvedenstva medicinske stroke,
ker je le-to vezano na {tevilne medicinske veje
in zahteva posebno in samostojno obravnavo.
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