TISKOVÁ ZPRÁVA
V Žatci dne 13.10. 2022
Dne 12.10. 2022 byl na serveru deník.cz uveřejněn článek autora Petra Kinšta, který popisuje
mimořádnou událost v Nemocnici Žatec, o.p.s., nepovolené opuštění oddělení interny
pacienta se závažným onemocněním.
Nemocnice se důrazně ohrazuje jak proti obsahu článku, tak i způsobu jeho zveřejnění. Popis
události je ze strany „stěžovatelky“ Jany Rybové naprosto účelově a nepravdivě zkreslený
s cílem dovodit porušení povinností ze strany poskytovatele zdravotních služeb.
Jak vyplývá z hlášení mimořádné události pacient byl pozitivně kontrolován na lůžku ve 3:00
hodin a opuštění lůžka bylo zachyceno přibližně ve 4:45 hodin při ranní hygieně. Po
neúspěšném pátrání na oddělení byla věc oznámena Městské policii Žatec ve 5:32 hodin.
Rovněž závěry Jany Rybové o příčině úmrtí otce jsou v rozporu s objektivními medicínskými
závěry.
Vedení nemocnice konstatuje, že zaměstnanci oddělení interny neporušili žádnou povinnost
vyplývající jak legislativních norem, tak vnitřních předpisů a postupovali v souladu s daným
postupem, způsobem odpovídajícím konkrétní situaci.
Nemocnice se zároveň ohrazuje proti způsobu zveřejnění této události. Článek je koncipován
značně nevyváženě, neobsahuje celé vyjádření ředitele nemocnice, které poskytl redaktorovi
v telefonickém rozhovoru s uvedením rozhodujících časových bodů.
Titulek i zvýrazněný úvod článku jednostranným způsobem směřuje k závěru, že informace
„stěžovatelky“ jsou ověřené a pravdivé, což evokuje evidentní porušení povinností nemocnice,
k němuž v žádném případě nedošlo. Na webovém serveru je navíc bezplatně zveřejněna pouze
část článku s vyjádřením stěžovatelky, bez i tak neúplného stanoviska ředitele nemocnice.
Další část je přístupná jen s předplatným a je tak bez dalšího omezena možnost získat další
informace k věci.
Po vyhodnocení výše uvedeného stavu událostí dospělo vedení nemocnice k názoru, že
článkem a vyjádřením Jany Rybové bylo zásadním způsobem zasaženo do práv Nemocnice
Žatec, o.p.s. chráněných zákonem a věc předává advokátní kanceláři k právnímu rozboru
s pokynem podání žaloby na Janu Rybovou a další osoby fyzické, případně právnické, pokud
advokátní kancelář takové osoby ustanoví.

