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ZDRAVOTNÍCKE NOVINY 

Chýbajú telá na štúdium 

MINÚTKA s prof. MUDr. Darinou Kluchovou, PhD., prednostkou Ústavu anatómie a 
prodekanka Lekárskej fakulty UPJŠ 

 
* Ako je to s darovaním tiel a orgánov na študijné alebo vedecké účely u nás? 

Telá na študijné a vedecké účely stále na Lekárskej fakulte UPJŠ chýbajú. Prostredníctvom 
médií sa snažíme informovať potenciálnych budúcich darcov o možnosti darovať svoje telo. 
Myslím si však, že oveľa účinnejší by bol spôsob informovania ošetrujúcimi lekármi, ktorí 
často majú veľmi blízky kontakt s pacientom. Prekvapujúca je skutočnosť, že často ani títo 
lekári nie sú o možnosti darovania tela dostatočne informovaní. 

* Aký je hlavný rozdiel medzi skutočným a umelým ľudským modelom? 

Akokoľvek dokonalý model nemôže nahradiť ľudské telo. V dnešnej dobe existujú kvalitné 
obrazové publikácie, na internete môžete nájsť všetky časti ľudského tela a orgánov, k 
dispozícii sú rôzne 3-D programy, videá a modely. Nič z toho však nemôže nahradiť osobnú 
skúsenosť, pri ktorej sa študent môže stretnúť s ľudským telom a poznať ho nielen 
pohľadom, ale môže si všetky jeho štruktúry osvojiť dotykom. Významné je hlavne to, že 
takto získa študent schopnosť vnímať vzájomné súvislosti jednotlivých orgánov a osvojí si 
predstavu o ich topografických vzťahoch. 

* Ako je to s programom darovania tiel v praxi? 

Na webovej stránke Ústavu anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ je uverejnený odkaz, kde sú 
uvedené podrobnejšie informácie pre darcov. Záujemcovia o darovanie tela sa prihlásia s 
touto požiadavkou na sekretariát ústavu. V odpovedi pre darcu im vyjadrujeme vďaku za ich 
šľachetný a vysoko humánny čin a poskytneme presné inštrukcie, ako postupovať pri 
darovaní tela. Dôležité je, že každý darca musí mať notársky overené čestné vyhlásenie o 
darovaní tela, ktoré je potrebné doručiť na náš ústav. 

* Kto môže darovať svoje telo na študijné alebo vedecké účely? 



Darovať telo na študijné alebo vedecké účely môže každý, kto sa tak rozhodne dobrovoľne. 
Pre prijatie tela darcu je potrebné aj vyjadrenie lekára, ktorý potvrdí, že darca nemal žiadne 
prenosné ochorenie. Týmto opatrením chránime pred možnou nákazou tých, ktorí v 
budúcnosti pri štúdiu alebo pri vedeckom skúmaní prídu do kontaktu s telom. Adresa, na 
ktorej sú uvedené údaje pre darcov, je www. upjs.sk/lekarska fakulta. 
 


