Úrad podal trestné oznámenie vo veci odberov tkanív
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) podal na Okresnej
prokuratúre Bratislava II. trestné oznámenie vo veci odberov tkanív.
Súkromné tkanivové zariadenie, s ktorým úrad v apríli tohto roka vypovedal zmluvu,
odoberalo tkanivá z mŕtvych darcov. Úrad sa domnieva, že konanie osôb spojených s
činnosťou tkanivového zariadenia mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestného činu
neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek z mŕtvej osoby podľa ust. § 160
Trestného zákona. Hoci spoločnosť má platné povolenie na prevádzku tkanivového
zariadenia vydané Ministerstvom zdravotníctva SR, existuje podozrenie, že tkanivá
odoberala v rozpore so zákonom a neoprávnene, keďže tkanivá sama nespracovávala a v
čase zmluvného vzťahu s úradom ani nemala uzavretú zmluvu na spracovanie odobratých
tkanív s iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, tak ako jej to prikazuje zákon o
zdravotnej starostlivosti (zákon stanovuje povinnosť mať uzavreté zmluvy na ďalšie činnosti,
ktoré tkanivové zariadenie nevykonáva samé, s inými poskytovateľmi, ktorí majú na tieto
činnosti povolenie).
Zákon o zdravotnej starostlivosti tiež zakazuje odber a prenos orgánov, tkanív a buniek s
cieľom finančného zisku alebo iného majetkového prospechu. Vzhľadom na to, že tkanivové
zariadenie využívalo medzery v legislatívnej úprave na to, aby všetky odobraté tkanivá
vyvážalo bez akéhokoľvek obmedzenia alebo kontroly do Nemecka, úrad žiada orgány
činné v trestnom konaní preveriť, či v tomto konaní spoločnosti nebol cieľom finančný
zisk alebo iný majetkový prospech.
Súčasná legislatíva nijako nereguluje a neobmedzuje vývoz tkanív do iných krajín. Aj z tohto
dôvodu úrad v nedávnom pripomienkovom konaní k novele zákona č. 576/2004 Z. z. navrhol
do zákona zaviesť preventívne mechanizmy, napríklad- dovoz a vývoz tkanív len na základe
povolenia Ministerstva zdravotníctva SR a len za podmienky, že cieľom je prenos tkaniva do
tela príjemcu a ďalšie kritériá, ktoré zabránia nekontrolovanému dovozu, ale najmä vývozu
tkanív, predovšetkým tkanív z tiel mŕtvych darcov.
Cieľom takejto úpravy je tiež v čo najvyššej možnej miere obmedziť možnosť obchodovania
a iného neoprávneného nakladania s týmito tkanivami.
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