
UVEREJNENÉ: 8.10.2012 

KORZÁR, košický denník 

Medici potrebujú telá nebožtíkov. Na štúdium 

 

ĽUDIA ZRIEDKAVO DARUJÚ TELO PO SMRTI  

Ľudia môžu darovať svoje telesné pozostatky pre potreby medikov a lekárov.  

KOŠICE. Nedať sa po smrti pochovať, ale ponechať svoju telesnú schránku na študijné a vedecké 

účely. Takto sa podľa prednostky Ústavu anatómie z Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika Dariny 

Kluchovej rozhodne len málo ľudí.  

Na pracovisku sa na kadáveroch - telách nebohých - učia medici aj nemocniční lekári. „Dokonalá 

znalosť ľudského tela sa nedá získať z učebníc ani počítačových programov, iba v pitevni na 

kadáveroch. A s tým bezprostredne súvisí otázka získavania tiel, ktorých máme nedostatok,“ hovorí  

prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. 

 

Užitoční po smrti  

V minulosti sa pri výučbe využívali najmä telá, ku ktorým sa po úmrtí nikto neprihlásil. Teraz 

nastupuje nový trend, ktorý umožňuje ľuďom ešte počas života súhlasiť s použitím ich telesných 

pozostatkov pre vedecké potreby.  

„K tomu sa zväčša uchyľujú osamotení ľudia, ktorých by nemal kto pochovať, no čoraz častejšie aj 

ľudia, ktorých oslovila myšlienka, že môžu byť aj po svojej smrti veľmi užitoční.“  

Prednostke tak volal mladý muž, ktorý bol niekoľkokrát operovaný a lekári ho viac ráz zachránili. 

Tvrdil, že mu už neostáva veľa času. Cítil sa zaviazaný a chcel sa im týmto rozhodnutím poďakovať.  

Ku kadáverom sa často vracajú aj nemocniční lekári. Chirurgovia si detailnejšie pozrú časti tela pred 

komplikovanou operáciou, anestéziológovia si dokážu presne nacvičiť techniky vpichu.  

 

Mŕtvi učia živých  

Darované telo napríklad pomohlo pacientovi po havárii, ktorému hrozila amputácia nohy. Jeho 

traumatológ si na kadáveri na pitevnom stole ústavu v noci skúšal možnosti, ako nohu zachrániť, čo 

sa mu podarilo.  

Práve kvôli vysokému záujmu lekárov sa prednostka obracia na verejnosť, aby poukázala na možnosť 

darovať ich telá.  



„Slováci sú dosť konzervatívni a svoju úlohu zohráva aj náboženské presvedčenie – najmä staršia 

generácia neraz nepripúšťa, že by telo mohlo skončiť inak, ako pochované v zemi na cintoríne. 

Snažíme sa osloviť ľudí na darovanie tela, budú tak prospešní aj po smrti.“  

Darcovia nemusia mať obavy, ako bude postarané o ich telá. Zamestnanci ústavu a študenti k 

nebožtíkom pristupujú s úctou. Nedávno pre nich zapálili sviečky. Na darovanie tela treba spísať 

vyhlásenie a overiť ho notárom. Po použití telesných ostatkov sa ústav postará o kremáciu.  


