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Znalci ke kauze Adámka:
Nemocnice bez rozumu
Téma Deníku
Z titulní strany
„Kriminalisté mají za prokázané, že tehdy osmiletý
chlapec zde vinou sloužícího
personálu skončil s fatálním
poškozením zdraví,“ dodala
Ježková. Zdravotníci podle ní
zvolili špatný postup, který
ohrozil tehdy osmiletého
Adámka Vyčítala na životě.
„Krvácejícího pacienta nechaly jak dětská lékařka, tak
odborné zdravotní sestry
odejít s matkou do přízemí
budovy, kde měl být pacient
údajně následně ošetřen,“
popsala Ježková s tím, že také
nesprávně diagnostikovaly
pooperační komplikace
u dětského pacienta.
Před zavřenou ambulancí
však nechal personál matku
s chlapcem čekat samotné
několik minut, čímž došlo
k prodlení a zhoršení zdravotního stavu Adámka, což
vedlo k těžkému poškození
mozku.

NAPROSTÝ CHAOS
A NEPŘIPRAVENOST
„Policie potvrdila něco, o čem
jsem od začátku vůbec nepochyboval. Byl jsem přesvědčený o tom, že nám tam
Adámka zničili naprostým
chaosem a nepřipraveností
na takovou situaci. To, co
tam tu noc předvedli, byla
naprostá zrůdnost,“ řekl otec
Adámka Jan Vyčítal a dodal:
„Jsem rád, že konečně někdo
dokázal jejich jednání pojmenovat.“

Číslo dne

20

Gymnázium v České Třebové oslavilo 20 let spolupráce s Norskem. Studenti tak
díky přátelství škol mohou
vyrážet na výměnné pobyty, zdokonalovat jazyk a
poznávat norské prostředí
a kulturu. (jan, tz)
Ohlédnutí

Divadelníci v Žamberku
vzpomínali trochu jinak

CHLAPEC zůstal po operaci mandlí a následných komplikacích v bdělém kómatu. Personál nemocnice nechal matku s krvácejícím chlapcem čekat na chodbě. Foto: Facebook/Pomáháme Adámkovi

u dětského pacienta,“ vysvětlila Ježková.
Nemocnice se k obvinění
zatím odmítá vyjadřovat.
„Pořád jsme se nedostali
k trestnímu spisu, takže nevíme, z čeho závěry vycházejí, tudíž se k tomu nemů-

žeme vyjádřit,“ vysvětlila
mluvčí nemocnice Kateřina
Semrádová.
Lékařce a zdravotním sestrám hrozí až čtyřleté vězení. „U právnické osoby rozhoduje o formě potrestání
soud,“ vysvětlila Ježková.
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CHYBĚLY ORGANIZAČNÍ
POSTUPY
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Pardubická nemocnice podle
policie zásadně porušila
ZÁZNAM Z KAMER dokázal, že v dané době na nemocniční
„Byl
nebo zachodbě panoval naprostý chaos. Zdroj: Česká televize
jsem přesvědnedbala
čený o tom, že nám
důležité potam Adámka zničili
vinnaprostým chaosem a
nosti.
nepřipraveností. Poli„Bylo
zjištěno, cie to potvrdila,“ řekl
že v době
otec Adámka Jan
hospitaliVyčítal
zace poškozeného chlapce
neměla nemocnice definované odborné a organizační
postupy v podobě zpracovaných standardů, které by
stanovovaly doporučený lékařský a ošetřovatelský postup, tedy jak se má chovat
V BDĚLÉM KÓMATU je Adam již dva roky. „Během okamžiku se
zdravotnický personál
nám vše změnilo. Je nepopsatelné, co nám nemocnice způsobila,“
zejména při pooperační péči
připomněl otec Jan Vyčítal. Foto: Facebook/Pomáháme Adámkovi
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operaci mandlí podstoupil osmiletý Adam
Vyčítal v květnu roku
2017 v Pardubické nemocnici
4 dny po zákroku začal
krvácet a upadl do bezvědomí, skončil
v bdělém kómatu
rodina podala na nemocnici žalobu a žádala
odškodnění ve výši 22
milionů korun
nemocnice rodině
v březnu 2019 nabídla
odškodnění ve výši 15,5
milionu korun a neomezené čerpání nákladů na
péči
nemocnice odmítla vydat osmihodinový předoperační záznam s tím,
že to není technicky
možné
v červnu 2019 opustil
funkci náměstka pro léčebnou péči Roman Michálek, který v daný den
sloužil jako lékař ORL
v červnu 2019 odvolací
soud rozhodl o tom, že
nemocnice musí záznam vydat
den poté nemocnice
nabídla rodině k okamžitému vyplacení šest
milionů korun jako zálohu odškodného
na začátku září 2019
policie zahájila trestní
stíhání proti nemocnici
a třem fyzickým osobám
včera policie potvrdila,
že mezi fyzickými osobami je lékařka a dvě
zdravotní sestry

Sestry i lékařka odešly, náměstek rezignoval
Pardubice –
Případ Adama
Vyčítala, který
skončil po
operaci
mandlí, následném krvácení a dalších komplikací v bdělém
kómatu, zaADÁMEK před operací.
mával i s perFoto: FB/ Pomáháme Adámkovi sonálním obsazením Pardubické nemocnice. Ve zdravotnickém
zařízení skončila obviněná lékařka i dvě

zdravotní sestry.
„Nikdo z nich nyní není oficiálně
v aktivním pracovněprávním vztahu,“
okomentovala situaci tisková mluvčí
Nemocnic Pardubického kraje Kateřina
Semrádová.

SKONČIL I NÁMĚSTEK
Ve své funkci na začátku léta skončil
také náměstek pro léčebnou péči. „Pan
doktor Roman Michálek požádal až do
prošetření případu o uvolnění z pozice
náměstka léčebné péče pardubické nemocnice,“ oznámila 16. června Semrádová s tím, že v nemocnici ale dále působí jako lékař.

Jeho odvolání požadoval hejtman
Pardubického kraje kvůli tomu, že Michálek v daný den sloužil právě jako lékař ORL a jako náměstek zodpovídá za
prošetřování mimořádných událostí v
nemocnici.
„I po třech měsících považuji za
správné, že v červnu došlo k personálním změnám a odchodu náměstka Michálka, který byl tím kdo byl v inkriminovanou dobu ošetřujícím lékařem na
ORL a zároveň náměstkem ředitelky
v oblasti léčebně preventivní péče,“
uvedl hejtman Martin Netolický. Pardubický kraj je zřizovatelem pardubické
nemocnice. (las)

V RÁMCI DNŮ
EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ se v
pátek v Žamberku
otevřely reprezentační prostory
budovy radnice na
Masarykově náměstí – obřadní síň
a vstupní hala s
bohatou výzdobou
z ručně paličkované krajky. K nahlédnutí byly i pamětní knihy města, farní kronika i kronika divadelního
spolku Diviš. Právě místní ochotníci si pak v podvečer
připravili komponovaný večer zvaný „Divadelní vzpomínky trochu jinak“, ve kterém herci zavzpomínali na
své role, zážitky z představení a zahrají některé známé
scény z jimi hraných divadelních her. V sobotu pak byl
otevřen kostel, muzeum, Tyršova rozhledna i domek
Prokopa Diviše. Foto: Deník/Iva Janoušková

Milan Košař byl oceněn
jako Architekt obci
V. Mýto – Bývalý dlouholetý
architekt Vysokého Mýta
Milan Košař byl na začátku
září oceněn jako Architekt
obci. Tento titul udělovaný Ministerstvem pro
místní rozvoj, Svazem měst
a obcí a časopisem Moderní
obec za ukázkovou spolupráci
městského architekta se samosprávami
měst je nedílnou součástí soutěže Architekt roku.
Milan Košař působil ve Vysokém Mýtě 25 let, zasloužil se mimo jiné o rekonstrukci Šemberova
divadla, inicioval rekonstrukci náměstí Přemysla
Otakara II. a naposledy byla pod jeho autorským
dozorem provedena rekonstrukce Vaňorného
náměstí. Činnost externího městského architekta
Milan Košař ve Vysokém Mýtě ukončil koncem
minulého roku a předal štafetu svému nástupci
Jakubovi Chobotskému. (jan, tz) Foto archiv ABF, a. s.

Výzva čtenářům

Posílejte své příspěvky
do rubriky U nás doma
Orlickoústecko – Se vznikem Týdeníku Podorlicko se do novin vrátila oblíbená čtenářská
rubrika U nás doma, kterou zaplňují příspěvky od
vás, čtenářů z našeho regionu. Pište nám o věcech,
které vám udělaly radost, sledujte, co se u vás děje, posílejte perličky z akcí, výletů i ze svého života. Fotíte? Pak neváhejte a podělte se o své „fotoúlovky“. Své příspěvky můžete zasílat na
e-mailovou adresu: iva.janouskova@denik.cz.

