
Stanovisko riaditeľky piešťanskej nemocnice k šíreniu nepravdivých informácií ohľadom
škodlivosti CT prístroja

Vzhľadom k tomu, že sa verejnosťou šíri nepravdivá mediálna správa o škodlivosti
CT prístroja v piešťanskej nemocnici, ktorá je spôsobilá vyvolať u občanov vážnu obavu o
ich život a zdravie žiadam médiá, v záujme zabránenia vážnym následkom, o zverejnenie
tejto tlačovej správy.

Dňa  26.05.2015  bol  v týždenníku  Piešťanský  týždeň  uverejnený  článok,  v  ktorom
zamestnanec  a zároveň  člen  správnej  rady  Nemocnice  Alexandra  Wintera,  n.  o.  MUDr.  Alan
Suchánek uviedol,  že  piešťanské CT ohrozuje životy pacientov,  pričom poukazoval najmä na
nadmernú a celoživotnú radiačnú záťaž CT prístroja na pacientov a jeho poruchovosť.  Jedná sa
o  zavádzajúce  vyhlásenia,  z dôvodu  ktorých  začali  pacienti  piešťanskej  nemocnice  odmietať
vyšetrenia na CT prístroji, čo môže mať fatálne následky. V záujme objektívneho informovania
verejnosti  uvádzam,  že  CT  prístroj  aktuálne  používaný  v piešťanskej  nemocnici  je  pre
pacientov bezpečný,  je pravidelne prehliadaný servisnými technikmi a piešťanská nemocnica
vykonáva  pravidelne  skúšku  dlhodobej  stability  prostredníctvom  odbornej  firmy.  Výsledky
radiačnej  záťaže  neprekračujú  medzné  limity.  Sú  evidované  v centrálnom  registri  zdrojov
ionizujúceho žiarenia. Pravidelné kontroly zariadenia vykonáva aj Úrad verejného zdravotníctva
-  odbor  radiačnej  hygieny.   Ak  nastane  porucha  CT  prístroja,  zdravotná  starostlivosť  pre
pacientov je plne zabezpečená, rovnako ako je tomu v iných zdravotníckych zariadeniach v SR,
v súlade s platnými právnymi predpismi, tak aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia pacienta.
Doteraz  neevidujeme  ani  jeden  prípad,  aby  bol  pacient  piešťanskej  nemocnice  ohrozený  na
živote  z týchto  dôvodov.  Tvrdenia  MUDr.  Suchánka  s atestáciou  z odboru  chirurgia  nie  sú
podložené faktami, ktoré by vychádzali z odborných zdrojov a tieto zavádzajú a ohrozujú širokú
verejnosť. Nakoľko majú vyhlásenia MUDr. Suchánka charakter poplašnej správy, podala som
ako  riaditeľka  nemocnice  v uvedenej  veci  trestné  oznámenie  pre  podozrenie  zo  spáchania
trestného  činu  šírenia  poplašnej  správy.  MUDr.  Suchánek  ako  zamestnanec  piešťanskej
nemocnice a dokonca člen správnej rady dlhodobo poškodzuje jej dobré meno, avšak uvedeným
vyjadrením  pre  Piešťanský  týždeň  tiež  hrubo  znevážil  prácu  vedenia  nemocnice,  lekárov
oddelenia  rádiodiagnostiky  a dokonca  vzbudil  vo  verejnosti  obavu  o život  a zdravie
obyvateľstva, čo prekročilo všetky hranice.
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