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Lekári a pacienti sa spojili 
 
Masívnu podporu občanov v podobe viac ako 40.000  podpisov dosiahla petícia 
organizovaná všeobecnými lekármi pre dospelých. Cieľom petície je oddelenie 
zdravotnej starostlivosti od prehliadok zosnulých. 
 
Všeobecní lekári majú okrem ordinovania v ambulancii a venovaniu sa pacientom mnoho 
ďalších povinností. K nim patrí aj prehliadanie zosnulých. Dnes je pri prehliadke zosnulého 
najviac problematická dĺžka času medzi tým, ako príbuzní zavolajú na tiesňovú linku 155, 
resp. 112 a príchodom lekára, ktorý prehliadku vykoná. Táto doba sa niekedy „pretiahne“ aj 
na viac ako 8 hodín. Všeobecný lekár, musí totiž najprv vybaviť pacientov v ordinácii. 
 
Kto má prednosť – živí, alebo mŕtvi? 
 
Pripravuje sa zákon, ktorý má problém vyriešiť, ale iba z pohľadu prednostného zabezpečenia 
prehliadky zosnulého a neberie ohľad na čakajúcich pacientov. Určuje všeobecnému lekárovi 
povinnosť vykonať prehliadku zosnulého, bezodkladne po nahlásení prípadu úmrtia. Keďže 
smrť si čas nevyberá, bude dochádzať k situácii, že na jednej strane bude mať lekár čakáreň 
plnú pacientov a na druhej strane povinnosť odísť čo najskôr vykonať prehliadku mŕtveho 
tela. „Prerušiť prácu v ambulancii, alebo nechať dlho čakať pozostalých? Ani jedno nie je 
dobré riešenie. Zodpovednosť za našich pacientov, ale aj úcta k zosnulým a obyčajná ľudská 
ohľaduplnosť voči pozostalým nás vedie k jednoduchému riešeniu. Je ním zavedenie 
nezávislej služby na prehliadanie zosnulých,“ hovorí MUDr. Rastislav Zanovit, predseda 
petičného výboru.  
 
Riešenie, ktoré občania podporujú   
 
Súčasný spôsob prehliadok zosnulých je nevyhovujúci a lekári navrhujú organizačnú zmenu. 
Prehliadky mŕtvych tiel by mal zabezpečovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
a vykonávať ich prostredníctvom svojich zamestnancov, konzultantov a externých 
spolupracovníkov. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulanciách praktických lekárov  
nebude prerušované a pozostalí nebudú tak dlho čakať na obhliadajúceho lekára.   
 
Petícia, ktorej cieľom je dosiahnuť toto korektné riešenie, vyzýva zákonodarcov a vládu 
Slovenskej republiky, aby realizovali potrebné kroky vedúce k zavedeniu nezávislej služby na 
prehliadanie zosnulých. Okrem praktických lekárov sa na organizácii petície zúčastňujú aj 
občianske združenia pacientov Slovenský pacient a Informovaný pacient. 
 
„Všeobecný praktický lekár je pilierom zdravotníctva a má predovšetkým slúžiť svojim 
pacientom. Má riešiť ich naliehavé zdravotné situácie. Vzhľadom na konflikt s touto jeho 
základnou úlohou, považujem uloženie povinnosti bezodkladných prehliadok zosnulých za 
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neprimerané," uviedol Ing. arch. Radoslav Herda, predseda správnej rady OZ Slovenský 
pacient.  
 
„Podporujeme túto petíciu a máme za to, že navrhované opatrenie skvalitní dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti u praktických lekárov,"  uviedla prezidentka OZ Informovaný pacient 
JUDr. Eva Madajová. 
 
Rozhodnutie je na poslancoch. Zaváži názor verejnosti?  
 
Podpisovanie petičných hárkov prebieha iba krátko, od 23.10. 2017 a svoj súhlas s riešením, 
ktoré navrhujú lekári, vyjadrilo už viac ako 40.000 obyvateľov Slovenska. Zástupcovia 
petičného výboru dnes odovzdajú Národnej rade Slovenskej republiky doteraz podpísané 
hárky, ale očakávajú, že počet podporovateľov sa bude ďalej zvyšovať. Organizátori petície 
vidia v jej doterajšom úspešnom priebehu aj cestu, ako lekári spoločne s pacientmi  môžu 
dosiahnuť v zdravotníctve zmeny k lepšiemu. 
 
Všeobecní lekári pre dospelých sa ešte v septembri zapojili do pripomienkového procesu 
k zákonu, ktorý upravuje obhliadky zosnulých. Z ich odborných pripomienok sa prakticky nič 
do navrhovanej úpravy zákona nezapracovalo, naopak situácia sa vyhrotila do legislatívnej 
podoby uprednostnenia mŕtvych pred živými. Aj preto prikročili k organizovaniu petície. 
Lekári spravili maximum - navrhli dobré riešenie a petícia ukázala, že občania ho podporujú. 
Na rade sú poslanci. 
  
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky by sa mali otázkou novelizácie zákona 
o Prehliadkach mŕtvych tiel zaoberať 28.11.2017. Lekári, pacienti, odborné i stavovské 
organizácie lekárov, občianske združenia pacientov, skrátka 40.000 obyvateľov Slovenska 
verí, že pri rozhodovaní poslancov zaváži aj tento ich názor.   
 
 
 
V prípade otázok kontaktujte: 
 
MUDr. Rastislav Zanovit, predseda petičného výboru, Tel. +421 908 941 493 
E-Mail: zanovit@orava.sk 
 
MUDr. Peter Lipták, hovorca petičného výboru, Tel. +421 903 440 016  
E-Mail: lipp@pobox.sk 
 
 
Zástupcovia petičného výboru  odovzdajú vo štvrtok 23.11.2017 v Národnej 
rade SR doteraz podpísané petičné hárky. Tento akt bude spojený 
s tlačovým brífingom, ktorý sa uskutoční pred budovou Národnej rady SR, 
Nám. A. Dubčeka 1, v Bratislave o 10.45 hod. 
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Text petície v plnom znení: 
 
PETÍCIA 
  
Poslanci NR SR   a Vláda SR   
 
Vec: Petícia za oddelenie zdravotnej starostlivosti od prehliadok zosnulých   
 
My, obyvatelia Slovenskej republiky, žiadame zákonodarcov a vládu Slovenskej  republiky o 
prijatie opatrení vedúcich k zavedeniu nezávislej služby na prehliadanie zosnulých za tým 
účelom, aby na  prehliadajúceho všeobecného lekára pozostalí nemuseli čakať neprimerane 
dlho, keďže tento všeobecný lekár je súčasne povinný v rovnakom čase zabezpečovať 
zdravotnú starostlivosť živým (pacientom) vo svojej ordinácii. Zdôvodnenie: Spôsob 
vykonávania prehliadok mŕtvych tiel na Slovensku je v súčasnosti nevyhovujúci, pretože nie 
je organizačne oddelený od poskytovania zdravotnej starostlivosti. Navrhujeme, aby 
prehliadky mŕtvych tiel boli zabezpečované a vykonávané v plnej réžii ÚDZS 
prostredníctvom jeho zamestnancov, konzultantov a externých spolupracovníkov. 
Podporením tejto petície nám pomôžete dosiahnuť, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
v ambulanciách všeobecných lekárov nebolo prerušované a aby pozostalí nemuseli tak dlho 
ako doteraz  čakať na obhliadajúceho lekára.    
 
 
Petičný výbor: 
 
Predseda: MUDr. Rastislav Zanovit, Námestovo  
 
Členovia: MUDr. Viliam Chromý, Nižná, MUDr. Oľga Polacká, Púchov, MUDr. Ján 
Kaňuch, Raslavice, Ing. arch. Radoslav Herda, OZ Slovenský pacient, JUDr. Eva Madajová, 
OZ Informovaný pacient, MUDr. Soňa Ostrovská, Bratislava 
 
 
 
 
 
 
Kontakt s médiami zabezpečuje Advantage, s.r.o, 
Jana Koziaková, Tel. +421 911 422 120 
E-Mail: koziakova@advantage.sk 
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