Do júna 2018 budú prehliadky mŕtvych tiel zabezpečené v pôvodnom režime
Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker v piatok 2.2.2018 na pôde Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) rokoval spolu s predsedom
ÚDZS Tomášom Haškom, prezidentom SLK Marianom Kollárom a s ostatnými
zástupcami SVLS, ASL SR a Zväzom ambulantných lekárov (ZAP). Témou
stretnutia boli prehliadky mŕtvych tiel a ich zabezpečovanie v jednotlivých
regiónoch.
Uvedené stretnutie nadväzovalo bezprostredne na tlačovú konferenciu, ktorú
k problematike odmietnutia povinnosti vykonávať prehliadky lekármi
špecializovanej
a všeobecnej
ambulantnej
zdravotnej
starostlivosti
zorganizovala SLK spolu so ZAP.
Dôvodom zvolania mimoriadnej tlačovej konferencie bola skutočnosť, že ÚDZS
zverejnil rozpis lekárov, ktorí majú podľa nového zákona o prehliadkach mŕtvych
tiel povinnosť od marca 2018 tieto prehliadky zabezpečovať. V rozpise na
vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sú totiž uvedení aj lekári špecializovanej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, od ktorých sa za účelom zabezpečenia
tejto povinnosti nevyžaduje absolvovania žiadneho školenia, vydanie žiadneho
oprávnenia či osvedčenia. Súčasná platná právna úprava tak núti lekárov
vykonávať prehliadky bez akýchkoľvek ich predchádzajúcich skúseností so
zabezpečovaním tejto služby. SLK je presvedčená, že vykonávanie prehliadok
by malo byť až do času úplného sprofesionalizovania tejto činnosti, teda
dovtedy, pokiaľ budú prehliadky v každom samosprávnom kraji vykonávané
novými vybratými organizátormi, zabezpečované v takom režime ako doteraz.
Nevidíme žiadny zmysel zadefinovania zákonnej povinnosti výkonu prehliadok
okrem toho, že táto povinnosť vzbudila značnú vlnu znepokojnenia v radoch
ambulantných lekárov. Reakcia SLK bola preto prirodzeným vyústením riešenia
tohto problému, a to nielen v záujme zachovania doterajšej náplne práce aj
lekárov špecialistov, ale i úcty a piety k zomretému a pozostalým. Na základe
záverov rokovaní z 2.2.2018 môžeme konštatovať, že daný problém sa podarilo
vyriešiť tým najlepším spôsobom pre všetkých zainteresovaných účastníkov.
Výsledky rokovania na ÚDZS sú dobrou správou pre všetkých lekárov, ale
i všetkých tých, ktorých sa v najbližšom období budú akýmkoľvek spôsobom
týkať lekárske prehliadky zosnulých. Slovenská lekárska komora ďakuje
všetkým ambulantným lekárom, tak špecialistom, ale hlavne všeobecným
lekárom, ktorí svojím aktívnym postojom k danej problematike deklarovali
ochotu pokračovať ešte nasledujúce cca 2 mesiace v zabezpečovaní prehliadok,
a to až do definitívneho prebratia a zabezpečenia tejto služby novými
organizátormi.
Naše poďakovanie za aktívny vstup do riešenia danej problematiky patrí však
i ministrovi zdravotníctva, čo potvrdzuje aj jeho vyhlásenie po uvedenom
stretnutí v tomto znení.
„Chcem poďakovať všetkým partnerom za konštruktívny prístup. Myslím si, že sme sa
zhodli, že veľa medializovaných problémov pochádza z dezinformácií. Naším
spoločným cieľom je, aby prehliadky mŕtvych tiel boli kontinuálne zabezpečené tak,

ako tomu bolo doteraz,“ povedal po stretnutí Drucker. Minister zdravotníctva zároveň
zdôraznil, že od začiatku roka platí nový zákon, ktorého cieľom je sprofesionalizovanie
vykonávania prehliadok mŕtvych tiel.
„V dôsledku rôznych typov informácií sa nám stávalo, že niektorí lekári, ktorí aj boli
pripravení slúžiť, začali sťahovať svoje dobrovoľné žiadosti. Dohodli sme sa preto na
tom, že zástupcovia ambulantného sektora vrátane Slovenskej lekárskej komory sa na
úvod týždňa stretnú a budú sa snažiť spolu s Úradom pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou zlepšiť komunikáciu smerom dovnútra svojich členských základní s
cieľom korektne vysvetliť lekárom problematiku,“ uviedol Drucker.

