
                                                                                                                         
Vyjadrenie vedenia Slovenskej lekárskej komory 

k prehliadkam mŕtvych tiel po novom 
 

Bratislava, 16.2.2018 – Slovenská lekárska komora považuje problematiku zabezpečenia 

vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, vrátane ďalšieho dofinancovania tejto služby, za 

vyriešenú. Naďalej plne podporujeme profesionálny a dobrovoľný výkon prehliadok. 

Aktuálnu legislatívnu úpravu v tomto smere vnímame ako nevyhnutnú zmenu k upokojeniu 

napätých vzťahov medzi lekármi, ktorým z každej strany pribúdajú stále len povinnosti. Prijatá 

zmena zákona účinného od 1.1.2018 si však vyžiadala ešte dodatočné úpravy a čas na jej 

implementáciu do praxe. Iniciatívu na zmenu výkonu prehliadok mŕtvych odštartovala 

oprávnená nespokojnosť všeobecných lekárov, ktorí túto službu vykonávali dlhých 13 rokov. 

Zmena prišla. Na jej reálne naplnenie sa ale na najbližšie maximálne 3 mesiace budeme musieť 

spoľahnúť na tých, ktorých skúsenosti a práca bola a je v tejto oblasti dôležitá. Ale s vedomím, 

že sa najneskôr k 1.7.2018 situácia zmení a všetkým všeobecným lekárom sa splní to, čo aj 

Slovenská lekárska komora dlhé roky presadzuje. Všetci máme ten istý cieľ. Aby prehliadky 

neboli o povinnosti, ale o dobrovoľnosti.  

Vedenie komory je znepokojené postojom niektorých jednotlivcov a skupín. Zavedenie 

legislatívnej zmeny prehliadok totiž využili na presadzovanie svojich osobných záujmov a 

aktivít. Slovenská lekárska komora, ktorá zmenu zabezpečenia prehliadok dlhodobo riešila sa 

zásluhou týchto tzv. ,,aktivistov“ stala terčom znevažovania, vzájomného osočovania 

a rozhnevania lekárov takmer všetkých odborností. Slovenská lekárska komora vždy bránila 

a hájila záujmy a práva všetkých lekárov bez rozdielu, preto ani teraz nedopustí, aby sa 

zavedenie systémovej zmeny výkonu prehliadok mŕtvych tiel stalo nástrojom na rozvracanie 

komory, znevažovanie medicínskych odborov navzájom a všetkých tých, ktorí sa nesnažia len 

kritizovať, ale naopak veci riešiť.  

Prehliadka zosnulého je službou, ktorá by mala byť zabezpečená lekárom - odborníkom 

v dôstojných podmienkach, vrátane adekvátneho ohodnotenia. V tejto chvíli môžeme 

odborníkov hľadať prevažne v radoch všeobecných lekárov. Delia nás maximálne 3 mesiace 

od toho, aby týmito odborníkmi boli už len tí, ktorí chcú prehliadky dobrovoľne vykonávať, 

aby už nikdy táto služba nebola príčinou osočovania jednej odbornosti lekárov voči druhej 

a aby sa z lekárov opäť stáli kolegovia a priatelia. Profesionalizácia výkonu prehliadok 

mŕtvych tiel je jedinou možnou cestou k pozitívnemu prístupu jej zabezpečenia do budúcnosti. 

A dnes môžeme s vierou konštatovať, že najneskôr od 1.7.2018 tomu tak aj bude. 
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