Oficiálne vyjadrenie
k stretnutiu pacientskej organizácie Slovak Crohn Club a Asociácie na ochranu
práv pacientov s generálnym riaditeľom Nemocnice sv.Michala v Bratislave.

Vážená verejnosť a pacienti,
dňa 17.12.2021 sa stretla predsedníčka pacientskej organizácie Slovak Crohn Clubu
Bc. Veronika Ivančíková a prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov PhDr. Mária
Lévyová s generálnym riaditeľom Nemocnice sv.Michala v Bratislave pánom doc. MUDr.
Branislavom Delejom, MPH, PhD. Stretnutie iniciovala pacientska organizácia z dôvodu
prijímania enormného množstva telefonátov, správ a mailov od pacientov, ktorí si v médiách
vypočuli viaceré reportáže a vyjadrenia lekárov, pacientov a pána riaditeľa na situáciu v
menovanej nemocnici, ktorá sa týka pacientov s Crohnovou chorobou a Ulceróznou kolitídou
a gastroenterologickej ambulancie. Z doteraz zverejnených výstupov nemala pacientska
organizácia oficiálne stanovisko pána riaditeľa k celej situácii a najmä k otázke dostupnosti
zdravotnej starostlivosti pre IBD pacientov aj napriek organizačným zmenám, odchodu
lekárov a sestier z gastroenterologickej ambulancie. Na stretnutí sme obdržali vyjadrenie
pána riaditeľa doc. MUDr. Branislava Deleja, MPH, PhD., ktorý IBD pacientom garantuje
pokračovanie zdravotnej starostlivosti aj naďalej, pokiaľ sa mu podarí zabezpečiť personálne
obsadenie a pacienti sa rozhodnú pre výber poskytovateľa, gastroenterológa v danej
nemocnici, a preto nie sú potrebné žiadne obavy a neistoty. Na druhej strane každý pacient
má právo výberu a právo zmeniť poskytovateľa napr. v prípade zmeny pracoviska svojho
lekára, čo je potrebné rešpektovať aj predošlým zamestnávateľom, poskytovateľom. Obe
zúčastnené strany na rokovaní uviedli, že veria tomu, že sa podarí situáciu vyriešiť
a stabilizovať v prvom rade v prospech pacientov tak, aby bola zabezpečená požadovaná
odborná zdravotná starostlivosť pre pacientov s IBD a v odbore gastroenterológie pre
rezortných zamestnancov, ale aj tých, ktorí nie sú zamestnancami Ministerstva vnútra.
Veľmi pekne ďakujeme pánovi riaditeľovi za vyjadrenie a garanciu starostlivosti o pacientov a
veríme, že gastroenterologická ambulancia ako aj centrum pre biologickú liečbu budú
naďalej poskytovať špičkovú starostlivosť o nás IBD pacientov. Ďakujeme aj pani PhDr. Márii
Lévyovej, ktorá sa zúčastnila stretnutia a svojím profesionálnym prístupom a skúsenosťami
prispela k obhajobe práv pacientov.
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