Význam činnosti SLaPA pracovísk
Tlačová konferencia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v utorok 15.januára
2008 bola zameraná na činnosť Súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracovísk
úradu.
Predseda úradu Richard Demovič v súhrnnej informácii poukázal na to, že do 31.decembra
2004 boli SLaPA pracoviská organizačnou zložkou ústavných zdravotníckych zariadení. Sieť
týchto pracovísk na Slovensku tvorilo 10 súdnolekárskych a 36 patologicko-anatomických
pracovísk, ktoré boli na okraji záujmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nedostatočne
materiálno-technicky vybavené, nedostatočne odborne metodicky usmerňované. Od 1.
januára 2005 bolo 15 SLaPA pracovísk zaradených pod Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou. Prínosom tohto kroku bolo získanie nezávislosti pre činnosť týchto pracovísk
od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, skvalitnenie ich odbornej činnosti a modernizácia
pracovísk zo strany úradu.
Význam týchto pracovísk úradu je najmä v tom, že pri úmrtiach sú zistenia patológov prvé a
mimoriadne dôležité pre posúdenie, či zdravotná starostlivosť bola alebo nebola poskytnutá
správne. Napríklad v roku 2005 bolo zistených 19 nesúladov medzi klinickými diagnózami
stanovenými počas života a diagnostickými závermi po vykonaní pitvy, ktoré boli následne
preverené výkonom dohľadu na mieste alebo na diaľku v zmysle § 43 zákona č. 581/2004 Z.
z.
Na základe nariadenia lekára úradu, alebo lekára povereného úradom vykonávajú SLaPA
pracoviská pitvy, ako aj histologické, sérologické a toxikologické vyšetrenia. Viaceré
vyšetrenia sa robia aj pre potreby orgánov činných v trestnom konaní ako aj pre iné
inštitúcie. V súvislosti s povinnosťou Slovenskej republiky vyplývajúcej z legislatívy EÚ sa tu
robí aj skríning na úmrtia v súvislosti s požitím návykových psychotropných látok a drog.
Okrem uvedenej činnosti prebieha na SLaPA pracoviskách v sídle lekárskych fakúlt
(Bratislava, Martin, Košice) aj pregraduálne vzdelávanie poslucháčov lekárskych fakúlt a
úrad v súčasnosti vytvára podmienky na kvalitné postgraduálne vzdelávanie a výchovu
patológov a súdnych lekárov v oblasti nekroptickej činnosti.
Tlačovej konferencii predchádzalo slávnostné odovzdanie do prevádzky SLaPA pracoviska v
Nitre, ktoré prešlo rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou. Na odovzdaní do prevádzky
sa zúčastnili aj minister zdravotníctva Ivan Valentovič a predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milan Belica.
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