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Fakultní nemocnice v Bohunicích musí zaplatit 400 tisíc korun každému z rodičů
tříměsíční Nelinky za to, že v nemocnici dítě zemřelo. Nezletilý bratr mrtvé dívky

Radní dostal podmínku za smrt
dívky, srazil ji čtyřkilometrovou
rychlostí

nedostane podle rozsudku nic, žaloba jeho jménem byla zamítnuta. Nemocnice také
musí rodičům Michalovi a Evě Slavíkovým zaslat do tří dnů písemnou omluvu.
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"Omlouváme se, že jsme se podíleli na smrti vaší dcery," musí stát podle
rozsudku brněnského krajského soudu v dopise rodičům, kteří po nemocnici
požadovali třímilionové odškodné. Po jednom milionu pro otce, matku i malého
bratra dívky.
Holčička zemřela na multiorgánové selhání na základě popálenin poté, co ji
lékaři při operaci v nemocnici položili na vyhřívací podušku, aby neprostydla.
Žalobu vůči společnosti Biomedica, která zastupuje výrobce dečky a po níž se
rodina rovněž domáhala odškodnění, soudce z právních důvodů zamítl v
plném rozsahu.
"Z rozsudku v daném případě není možné konstatovat, že soud dovodil
zavinění v této věci, věc je založena na principu objektivní odpovědnosti,"
upozornil soudce Michal Ryška.
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Soud připustil, že právně lze dovozovat odpovědnost obou žalovaných.
Poškozený totiž může uplatnit nárok na náhradu nemajetkové újmy u obou,
když vznikne škoda v důsledku vady výrobku a současně konáním. Obecně v
takovém případě odpovídá i výrobce v plném rozsahu, neznamená to ale, že
plnit má nemocnice i distributor, tedy že plnění bude dvojnásobné.

Menší plynárny konkurují cenou i
vstřícností k zákazníkům.

"Pokud se poškozený rozhodne žádat o odškodnění dle zákona po nemocnici,
nelze to požadovat i po výrobci," uvedl Ryška. Podle soudce si tak pozůstalí
mohli vybrat, po kom budou chtít odškodnění a náhradu nemajetkové újmy.
"Není ale vyloučeno, aby se nemocnice následně obrátila na výrobce, potažmo
distributora kvůli spoluúčasti," dodal samosoudce.
Smrt zřejmě způsobila vadná poduška
Při zákroku chtěli lékaři zkontrolovat malou bulku, kterou měla holčička od
narození na tváři. Vyhřívací poduška ale dítěti způsobila popáleniny druhého a
třetího stupně na 40 procentech těla. Dívenka podle soudu do smrti hodně
trpěla. Zemřela až 15 dnů po operaci. A její matka musela vyhledat odbornou
pomoc.

VÝPOVĚĎ OTCE NELY MICHALA SLAVÍKA

Hodně špatně se mi o tom mluví, znovu vše otevírat po dvou letech je pro mě hodně
složité. Na útvar jsme se ptali hned po porodu, v nemocnici v Ostravě nám řekli, že
neví, co by to mohlo být, že se máme zeptat dětské lékařky, ta to nedokázala určit.
Asi tři týdny po narození jsme byli na vyšetření, pak nás poslali do Brna. Když jsem
se s ní loučil před nástupem do nemocnice, byla usměvavá.
Malou odvezli na punkci, říkali, že trvá asi půl hodiny, když jsem volal, manželka mi
říkala, že pořád nic neví. Pak mi říkala, že se stalo něco hroznýho, že je Nelča
popálená. Zavolal jsem rodičům manželky, ať vyzvednou malého z jeslí, sedl jsem do
auta a jel do nemocnice.
Šli jsme na dětské ARO, tam nám řekli: "Stala se strašná věc, ale my za to
nemůžeme, naše chyba to není." V té chvíli mě to ale nezajímalo, chtěl jsem vědět,
co je s dcerou. Řekli nám, že má popáleniny na 10-15 % těla a že čekají na
odborníky.
Z dcery jsme viděli jen nos a oči, jinak byla zabalená do obvazů a koukalo z ní
množství hadiček. Byl to šok, na který člověk do smrti nezapomene. Myslím, že nás
ze začátku při návštěvách vnímala, zpívali jsme jí, byl vidět pohyb prstíčků. Sestry nás
ale prosily, abychom to nedělali, ať se nebudí a není třeba jí dávat uklidňující
prostředky. Později jsme proto u ní jen seděli a drželi ji za ručičku. O rozsahu
popálenin jsem neměl přehled, pořád to zvyšovali, nejdřív mluvili o 10 %, pak 25 %,
až na 40 %. Když jsem po úmrtí viděl fotky těla bez obvazů, byl to pro mě šok.
Vrátil jsem se pro syna a přivezl jej, rodiče pracovali, neměl se o něj kdo starat. S
manželkou jsme se střídali, jeden byl se synem, druhý šel za Nelinkou. On plakal,
chtěl jít s námi.
Rodiče manželky si po týdnu vzali dovolenou a vzali si syna. Já pak musel pracovně
odjet. 6. dubna mi manželka volala, že se stav dcery hodně zhoršil, jel jsem hned
tam.
Pan doktor mi potom vysvětlil, že je to hodně vážné, ať jsme připravení na nejhorší, to
jsme na ARU nikdy neslyšeli. Po smrti dcery si nás zavolal pan doktor, a jeho první
slova byla, zda máme něco proti péči, kterou byla léčena.
Omluvili jsme se, že chceme být s dcerou. Dvě hodiny jsme tam s ní byli, rozloučili
se... Pak jsme šli na ubytovnu. Synovi jsme všechno řekli až po návratu z nemocnice,
doteď se na Nelinku ptá, k její urničce, kterou máme pořád doma, nosí kytičky... To,
že ji někdo upálil, jsem mu nebyl schopen říci, ví jen, že odešla do nebíčka.
Nejhorší je, že po tom, co se stalo, chce manželka holčičku. Další dítě bychom chtěli
oba dva, manželka se ale brání, bojí se, že kdyby se jí narodil chlapeček, tak mu
nebude schopna dát tolik lásky. Už po smrti dcery se uzavřela, plakala a musela
vyhledat odbornou pomoc.

"Do nemocnice byla Nela přijímána jako zdravé miminko a při operaci 22. 3.
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2006 měla být zjištěna pouze povaha útvaru, který měla na tváři. Argumentace
nemocnice, že měla rakovinu a při operaci jí byl odstraňován nádor, je
nemorální. Až během operace bylo rozhodnuto, že se přistoupí k odstranění
nádoru," uvedl Prokop Beneš, advokát pozůstalé rodiny.
U soudu také zmínil, že nemocnice dečku vůbec neměla použít. "Podle
návodu nesměla nemocnice dečku používat u kojených dětí, Biomedica
(dodavatelská firma - pozn. red.) nemocnici zasílala dovysvětlující doplnění
návodu s tím, že podušku lze použít za dohledu lékaře, až 28. 3. 2006, tedy po
operaci. Navíc dohled byl znemožněn tím, že děvčátko bylo celé zakryto
neprodyšnou plenou," argumentoval u soudu advokát Beneš.

VÝPOVĚĎ MATKY EVY SLAVÍKOVÉ

O té bulce nikdo nevěděl, co to může být, mysleli, že to je modřinka, která může být
jen nějakým otlakem po porodu, že se to srovná až po třech týdnech. Na magnetické
rezonanci nic nezjistili, odkázali nás na stomatochirurgii, odkázali nás do Brna, kde
Nele dělali všechna vyšetření znovu. Tvrdili, že je to asi obrácený oheň, chtěli si to
ale ověřit.
Operace měla trvat půl hodiny, po hodině a půl se pořád nic nedělo, pak přišla
doktorka, abych podepsala souhlas s převozem, že došlo k popálení. Pak převoz
odvolali. Pan primář si mě zavolal a řekl mi o té podušce.
První den jsem vůbec nic nechápala, strašné bylo, když měnili rozsah popálení, z 10
na 25 procent, pak na 40 %. Když jsem ji poprvé viděla, rozplakala jsem se, primář mi
jen řekl: "Nebrečte." Ale co jsem měla dělat? Po smrti dcery nám pan primář řekl:
"Nejhorší je, že se nikde nestala chyba." To jsem myslela, že se manžel neudrží, na
ta slova nikdy nezapomenu...
Po smrti dcery jsem chodila dva měsíce k psycholožce. Před Matýskem jsem musela
dělat, že se nic nestalo, a dusit to v sobě, to mi ale moc nepomohlo, byla jsem
uzavřená a protivná.
Urnu máme v obýváku hlavně kvůli mně. Bylo pro mě nepředstavitelné, že bych ji
měla dát pryč.
Nejvíc se mě dotýká, co vytáhla právní zástupkyně nemocnice i dnes u soudu, že
dcera byla nemocná. Dcera byla přijata zdravá, vnímavá, o tom, že má nějakou
nemoc, nikdo nevěděl. I kdyby měla rakovinu a měla na ni umřít za den nebo dva po
operaci, tak se to nemělo stát takto. Přístup nemocnice mi v tomto ohledu nepřipadá
vhodný.
Dodnes je pro mě traumatizující jakýkoliv pobyt v nemocnici. S Matýskem jsme teď
byli na trhání mandlí, byl v podobné postýlce a s obvazy jako Nelinka.

Dívenku nekontrolovali, tvrdí advokát
U tak malého dítěte je podle něj navíc těžkým poraněním popálení už 5 % těla.
To, že Nelu 80 minut operovali a nikdo si nevšiml osminásobného popálení,
podle advokáta vylučuje tvrzení lékařů, že dívenku během operace kontrolovali
a hlídali i funkčnost podušky.
"Nelze operovat tvář a nevšimnout si, že pacient má hluboce popálené celé
tělo zespodu, hlavu, tělo, končetiny. Navíc toto zranění není součástí rizika,
které souvisí s biopsií útvaru na tváři," řekl Beneš.
Ten také u soudu dodal, že lékaři rodičům neřekli pravdu. "Rodičům byly ze
strany nemocnice předkládány nepravdivé informace, popáleniny 40 %
těla jsou neslučitelné se životem, rodiče ale byli udržováni v představě, že se
může uzdravit, lékaři také postupně upravovali rozsah popálenin, původně
tvrdili 10 % a číslo postupně zvyšovali."

pitevní protokol
Od porodu mělo děvčátko v oblasti levé lícní kosti obličeje patologický útvar, operace
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pro odběr a další zjištění proběhla 22. 3. 2006 na Klinice ústní a čelistní chirurgie FN
Brno, po ní byly u děvčátka zjištěny popáleniny 2. a 3. stupně a muselo být
převezeno a napojeno na přístroje.
Po napojení na přístroje dívence selhávaly plíce i ledviny, měla otok mozku,
mozkovou malacii a rozpad mozkové tkáně, problémy s játry.
Podle znalců příčinou smrti bylo multiorgánové selhání z důvodu hlubokých popálenin
na 40 % těla, ty nebyly slučitelné se životem.
Popáleniny vznikly v důsledku působení dysfunkční podložky. Děvčátko trpělo
rakovinou, mělo metastázy na žebrech.

Podle rodiny bylo příčinou smrti použití přístroje. Jednorázové odškodnění,
které dostali dle zákona, pro ně nebylo jednoznačnou satisfakcí.
A dostatečnou náhradou neshledal odškodnění ze zákona ani soud. "Tato věc
není běžnou, nejde například o klasickou dopravní nehodu, proto soud dospěl
k názoru, že zákonná částka není dostačující náplastí na vzniklou bolest,"
vysvětlil soudce Ryška. Žalobcům podle soudu vzniklo jednáním nemocnice
trauma. "Rodinný život žalobců nebude nikdy takový, jaký byl předtím," dodal.
"Popálení dítěte lze pokládat za mimořádně traumatizující způsob, mimořádné
je to i s ohledem na nízký věk dítěte, které je v tomto věku naprosto bezbranné
a navíc vše, co se jej týká, je mimořádně emotivní, mimořádně traumatizující je
i to, že rodiče poměrně hodně dlouho museli přihlížet jejímu umírání," uvedl
soudce.
K navýšení přiznané částky přispělo i to, že FN Brno je velkou nemocnicí s
potřebným vybavením, navíc je dostatečně kryta pojištěním a částka pro ni
není likvidační.
Proč rodiče nedostali požadovaný milion? "Soud zohlednil, že dítě nebylo
usmrceno úmyslně, ale tragicky ve snaze mu pomoci," uvedl Ryška. Roli podle
něj hrálo i to, že následně bylo odhaleno, že dívenka neměla šanci na přežití
závažných zdravotních potíží, které byly spojeny s její rakovinou. Nela také
nebyla jediným dítětem páru.
Nemocnice: Postupovali jsme podle pravidel
"Nemocnice se při operaci nedopustila žádných pochybení, postupováno bylo
zcela lege artis (podle všech pravidel medicíny - pozn. red.). Potvrdila to i
lékařská komora, která postup posuzovala celkem třikrát. Nemocnice sice
uznala svou objektivní odpovědnost a přes pojišťovnu odškodnění, odmítáme
ale, že jsme se podíleli na smrti a jejím zavinění," odmítla v průběhu líčení
právní zástupkyně nemocnice Hana Krejčí.
Lítost nad tím, co se stalo, podle ní ale nemocnice projevila. "Cítíme s vámi,"
píše se v dopise bývalého ředitele bohunické nemocnice. "Soustrast jsme
panu Slavíkovi projevovali i během několika osobních jednání," dodala Krejčí.
Poukázala také na to, že malá Nela byla těžce nemocná, což nepochybně
musí mít význam pro stanovení případné další finanční satisfakce žalobcům.
Také podle pojišťovny Kooperativa nedošlo ze strany nemocnice k žádnému
zavinění. S ohledem na objektivní odpovědnost ale vyplatila 240 tisíc Kč
oběma rodičům a 175 tisíc korun nezletilému Matěji, bratrovi zemřelého
novorozeněte.
"Musím ale poukázat na to, že nezletilému Matěji bylo v době úmrtí jeho sestry
dva a čtvrt roku, na to by se měl brát ohled při posuzování traumat a stanovení
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výše odškodného," řekla právní zástupkyně Kooperativy Jiřina Čírková.
Biomedica: Nemocnice se nedržela návodu k použití
Kateřina Sedláčková, právní zástupkyně společnosti Biomedica, někdejšího
distributora ohřívací podušky DM WARM od italského výrobce GVP
Electronica, zpochybnila odpovědnost firmy za zásah do osobnostních práv
pozůstalých příbuzných malé Nelinky: "Přístroj byl použitý v příkrém rozporu s
návodem k použití, návod zakazoval použití u kojených dětí i přeložení
výrobku. O něm nemáme důkazy, ale vše nasvědčuje tomu, že bylo třikrát
přeloženo," uvedla Sedláčková.
Dodnes podle ní nikdo neřekl, zda jsou podušky vadné, jaká vada zde byla a
podobně. Není ani pravda, že by byl vydán zákaz prodeje a distribuce přístroje.
"Ministerstvo zdravotnictví vydalo pouze příkaz 15 nemocnicím tyto podušky
nepoužívat, nedošlo k zákazu Státním ústavem pro kontrolu léčiv, obchodní
inspekcí, ani k omezení distribuce, ta navíc dál pokračuje," ujistila právnička
společnosti Biomedica.

znalecký posudek
Návod lze považovat za zcela nedostatečný, zejména z hlediska upozornění uživatele
na možná rizika. S největší pravděpodobností k události nedošlo kvůli současnému
použití operačního přístroje, ale jen v důsledku technického stavu ohřívací podušky.
Poduška DM WARM - nevyhovující výsledky při všech provedených zkouškách, téměř
při všech měřeních naměřené hodnoty překročily závazné hodnoty. Poduška navíc
není vybavena žádnou zpětnou vazbou, takže teplota styčného povrchu podušky má
tendenci stále stoupat a není ji možné považovat za ustálenou.
Skutečná teplota v době operace byla 46,8 až 47,8 stupňů nebo i vyšší. Podložka tak
nesplňuje požadavek na udržení maximální teploty povrchu. Podle předpisů ale netrpí
žádnou vadou. Současně ovšem neodpovídá požadavkům na bezpečný zdravotnický
výrobek.
Napájející zdroj nelze považovat za bezpečný, vodící vlákna vystupují na některých
místech na povrch, v návodu chybí podmínky použití a přístroj proto není schopen
bezpečného provozu.

Biomedica připustila, že jí byly zaslány prohořené podušky z pražského
Motola. "Nemocnice ale přiznala, že je prala v pračce na vyšší teplotu a bez
ochranného obalu, tedy v rozporu s návodem, takže došlo k mechanickému
porušení, a reklamace se neuznala," uvedla zástupkyně Biomediky.
Autor: Pavla Komárková
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České Mince
Zlaté Stříbrné Pamětní mince a Bankovky. Investiční mince, Medaile, Literatura.
www.ceske-mince.cz

Hlavní zprávy
Šest věcí, které otřesou světem, pokud USA dojdou
peníze
vydáno 16.10.2013 v 13:22

Bankéři, investoři i politici věří, že Spojené státy nakonec dramatická
jednání o navýšení dluhového stropu vyřeší a Amerika si bude moci i
po 17. říjnu dále... celý článek

Filip: V mnoha ohledech bylo období před rokem 1989
spravedlivější
vydáno 16.10.2013 v 13:28

Dokážu si představit naši přímou účast ve vládě, stejně tak jako
toleranci menšinové vlády či práci v opozici, uvedl předseda KSČM
Vojtěch Filip v předvolebním... celý článek
Rozhovor iDNES.cz

Anonym útočí na ANO. V Liberci rozvěsil Komárkovu
oslavu Gottwalda
vydáno 16.10.2013 v 13:26

Gottwald taky makal. Napodobeniny volebních plakátů hnutí ANO s
tímto heslem a s článkem Martina Komárka z Mladé fronty z roku
1986 ovládly ve středu liberecké... celý článek

JobDNES

Automodul

TOPkontakt

Reality

AkčníCeny

Dovolená

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická
Vyšší odborná škola poskytuje vzdělání ve tříletých oborech
navazujících na středoškolské studium. SPŠE připravuje absolventy s
úplným...
Firma nabízí:

Studujte u nás Marketing, Management
dopravy a Informační technologie!
Katalog firem: Autoservisy a pneuservisy

Diskuse

Dům, byt, zahrada

více firem

Blog.iDNES.cz

Nemocnice musí za smrt holčičky zaplatit rodičům osm set tisíc korun
rohatey

jen těm několika málo jedincům co mají žaludek na to zahájit takovouto frašku
s traumaty a vymáhat nějakou šílenou sumu...

PIsa.lek

"aby pozůstalí tohoto typu okamžitě běželi k psychiatrům "Tato úvaha
má zásadní trhlinu - soudce totiž...

rohatey

Aha takže kdyby kojenec zemřel 15 dní po dopravní nehodě na mnohačetné
zlomeniny a další ošklivá zranění tak by to...

rohatey

Jediné objektivní co tady vidím, co skutečně zvyšuje to trauma je ta urna v
obýváku, a potom tohle soudní řízení, no...

V diskusi je 367 příspěvků, poslední příspěvek 30. 8. 2008, 9:44

Vstoupit do diskuse

Najdete na iDNES.cz
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VIDEO

BĚHÁNÍ

Relax plný řevu. Na pláži
létají stroje i lidi

METRO

Stallone neuměl mluvit a
z ulice jej vytáhl až sex

Tom Longboat: "líný"
indián, geniální běžec

Právě čtete
Mikulov si zamilovali Koller,
Železný i John

Výbuch v brněnském domě
zranil pět lidí, statik nařídil
bourání. Na vině je možná
lepidlo

Tah na Vídeň se začne stavět
už příští rok
Davídka, o kterého se devět let
přou rodiče, poslal soud do
Klokánku

Němka boří mýtus o české
zbabělosti
Inženýrka magistra Kačenová
versus UPC
Smlouvu s Rakouskem o cestě
do Vídně podepíše velvyslanec
Koukal

nehody

Metro.cz

Autoři nejdražší hry jsou
stroj na dolary. Rockstar

Cirkusy se přetahují o jméno
Berousek

Bistro Dragon: umouněný
podnik, ve kterém umí skvělou
polévku

Strana svobodných občanů

Reality
Dovolená

Kalendář kulturních tipů

Prodej Ford Fiesta
poznávací zájezdy

Akční Ceny

hacker | Developer | seznámení |
Nadstandard | Eliška Wagnerová |
Nejvyšší soud | Vrchní soud |
Interaktivní | Sociální pracovníci |
AZ Tower | Pavel Blažek |
Motorová pila | Spalovna | Vražda
podnikatele | Svratka |
extremismus | UNESCO | Milada
Horáková | Pohádky | karavan

MOBIL.CZ

Rakousko last minute

SMS zpravodajství

RSS Kanály

Pro web

Předplatné MF DNES

Mobilní verze

Napište nám

Témata

Asko leták

Prodej Škoda Roomster

Tunisko last minute

Fotogalerie zahrady

Dodání lahůdkářských výrobků i s dopravou

Neomezené volání

Zprávy e-mailem

Chaty a chalupy k pronájmu, Břeclav
Prodej Volkswagen Golf

Fotogalerie kuchyní

AAAPOPTÁVKA.CZ

Hledám práci: Ostrava

| Žďársko | Inflace | cirkus |

Polední menu hodnotí MF DNES
už rok. Co na recenze říkají
ostatní?

Domy na prodej, Břeclav

Povinné ručení
Lázeňské pobyty

století | koberec | Kauce | Kryštof

SERIÁL: Badminton dokáže
zájemcům pořádně zničit tělo

Automodul

MHD Praha

Národní socialisté - levice 21.

Problémy s erekcí odstraňuje
nový přístroj, v Brně ho mají
jako první

Zelný trh v Brně vábí na
„domácí“ vejce, ale půlka
trhovců jsou velkoprodejci

Bankovní poplatky

Stěhování Praha

Hledám práci: Plzeň

Lobbista Macháč podle soudu
netuneloval

Nejhezčí rozhledny na jihu
Moravy jsou lednický minaret a
Akátová věž

Stavba draka

Politika v metropoli

Úřadu vadí poutač brněnské
restaurace gayů Áčko

Matku ze seznamů Petr Cibulka
vyškrtl

Solární energie

Vinárna Praha

Témata
Operaci páteře se od svých
kolegů do Brna přijeli učit lékaři
z USA

Nováček v brněnské ODS dostal
po pár měsících místo v Povodí
Moravy

Nejvýhodnější kreditní karta

Vltava

TOPkontakt
jobDNES

KDU-ČSL

hovězí líčka

FINmarket.cz

Příběh: Banka mi strhla
250 Kč za úřední dotaz

Tyran, který donutil nevlastního
syna souložit s matkou, dostal
10 let

Creamfields letos nabídne VIP
tribunu, kde se lidé potkají s
hvězdami akce

Na víno v Brně? Nikdy a nikam,
říká Bogdan Trojak, vinař a
básník

Style Cafe, to je kavárenský
poklad

iDNES.cz

HRY

Mohlo by vás zajímat

Před dvaceti lety zemřel
Vladimír Menšík

Lidovky.cz

FINANCE

Kde koupit MOBIL.CZ

Zednické práce

Levné volání

Přenos čísla

Hledej
Brno DNES

@iDNES_vyber
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