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Vedení zlínské nemocnice odvolalo primáře
gynekologicko-porodnického oddělení Martina Trhlíka. Bez výběrového řízení ho nahradila šéfka lékařských odborů Marcela
Henčlová.
Jana Fuksová
redaktorka MF DNES
ZLÍN Sedm let ji trápily neustálé bolesti a špatný psychický stav, ale
u lékaře se setkávala s nepochopením. Až letos se 28letá Nikol konečně dočkala správné diagnózy a termínu operace. Žena, která trpí závažnou endometriózou, měla do
Baťovy nemocnice nastoupit před
pár dny. V neděli se však náhle dozvěděla, že primář gynekologicko-porodnického oddělení Martin
Trhlík, který ji měl operovat, byl odvolán.
„U něj poprvé jsem měla pocit, že
jsem opravdu v rukou odborníka.
Nedovedu si představit, že by mě
operoval někdo jiný. Jsem bezdětná a je pro mě důležité mít operatéra se zkušenostmi, který si poradí
i s komplikovanějším rozsahem nemoci. Proto jsem operaci zrušila,“
vysvětlila.
Endometrióza je závažné gynekologické onemocnění, kterým trpí
každá desátá žena v reprodukčním
věku. Může způsobovat neplodnost. Pacientek s touto diagnózou
a zrušeným či nejistým termínem
operace je nyní ve Zlíně asi deset.
V současné epidemické situaci by
šlo chápat, kdyby důvodem posu-

Primář dostal vyhazov,
ženy čekají na operaci
nu termínu byla zaplněnost oddělení covidovými pacienty nebo vytíženost operačních sálů závažnějšími
případy. To už se během uplynulého roku také stalo.
V několika případech ale bylo podle zjištění MF DNES důvodem zrušení operace žen s endometriózou
právě Trhlíkovo odvolání. Je totiž
jediným operatérem komplikovaných rozsáhlých chirurgických zákroků ve Zlíně. „Lékař, který mi volal, mi oznámil, že se operace kvůli
personálním změnám ruší. Prý musím pochopit, že mají přednost onkologické pacientky a že tam teď nikoho na tak složitou operaci nemají,“ sdělila další pacientka.
Klesl počet operací i porodů,
vysvětluje nový šéf nemocnice
Primáře Trhlíka, který je jedním
z mála erudovaných lékařů v komplexní léčbě endometriózy v Česku, odvolalo na konci dubna představenstvo nemocnice. Bez výběrového řízení ho nahradila gynekoložka a šéfka lékařských odborů Marcela Henčlová.
„Během jeho vedení poklesla operační činnost i počet porodů a to
chceme zvrátit. Na oddělení byla
nespokojenost a hrozil odchod některých lékařů, nebyly ani dobré reference od gynekologů,“ uvedl
předseda představenstva a šéf špitá-

lu Michal Filip. „Nezpochybňujeme
jeho profesní kvality, ale máme jinou představu o organizaci péče na
oddělení. Pan doktor Trhlík však
mohl zůstat jako operatér,“ dodal
Filip s tím, že nemocnice jako akciová společnost může primáře i přímo jmenovat.
Trhlík přebíral oddělení v září
2018, do té doby ho tři čtvrtě roku
vedla Henčlová. V tom roce se zvýšil počet operačních výkonů oproti
předchozímu roku, kdy oddělení
šéfoval Zdeněk Adamík. Počet porodů byl naopak nižší. V roce 2019
pak porody klesly o více než 250,
operace zhruba o 80.
„Do září 2019 vedla Perinatologické centrum doktorka Henčlová, tudíž to byla ona, za kým jde výrazný
pokles porodů ve Zlíně v tomto období. Zvedla se na ni vlna kritiky ze
strany maminek, prověřoval jsem
to a pak jsem změnil vedení centra.
V následujícím roce jsme počty porodů zase zvedli,“ reagoval Trhlík.
Menší úbytek operací byl způsobený tím, že kratší urogynekologické operace, jejichž počet se snížil
odchodem Adamíka, nahradily delší a komplikovanější zákroky spojené s endometriózou.
Podle Filipa je Henčlová zkušená
gynekoložka, která chce rozšířit základní operativu a spolupráci s privátními kolegy i z jiných regionů.

Martin Trhlík, odvolaný primář

losti byl krajským zastupitelem za
ANO a do čela nemocnice se dostal
po loňských krajských volbách, které vyhrálo ANO. Ve funkci nahradil
Radomíra Maráčka, který přišel za
éry bývalého hejtmana Jiřího
Čunka. Právě za Maráčkova působení byl Filip odvolán z místa primáře
neurochirurgie, když neuspěl ve výběrovém řízení. Došlo k tomu v létě
2018 a právě v této době přišel do
Zlína Trhlík, který předtím pracoval ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

Současně se nemocnice snaží získat
zpět doktory, kteří zde v minulosti
pracovali. Henčlová se znovu stala
také vedoucí zmíněného Perinatologického centra. Na této pozici vystřídala Karla Humla, který ji ve stejné funkci nahradil před dvěma
lety, když oddělení vedl Trhlík.
Odvolaný primář se podle svých
slov vysvětlení, proč musel náhle
skončit, nedočkal. „Pár dní předtím jsem byl s panem ředitelem
v Miláně kvůli robotické technologii a nic neříkal. Působí to na mne
jako politické zadání. Jsem jedním
z primářů, kteří přišli do nemocnice za minulého vedení, udělal jsem
personální změnu a asi mi to nebylo zapomenuto,“ řekl Trhlík.
Filip jeho slova odmítá. V minu-

Nejistá budoucnost centra
Vysoce specializovaná chirurgická
léčba endometriózy není v Česku
příliš rozšířená. Vyžaduje zkušeného vyškoleného operatéra, spolupráci odborníků z dalších oborů
a roky praxe, protože je technicky
náročná. V zemi existují pouze dvě
mezinárodně certifikovaná centra:
ve Znojmě a v Praze. Další nemocnice ji také operují, ale tuto mezinárodní akreditaci nemají. Zlín byl
díky Trhlíkovi třetím místem a náročné schválení mezinárodní organizací se po třech letech chýlilo ke
konci.
Ženy, které měl operovat, se proto obrátily na svou pacientskou organizaci Endo Talks CZ, která zaslala zlínskému špitálu otevřený dopis
s žádostí o informace. „Pacientky

„Důvod mého
odvolání neznám.
Působí to na mě jako
politické zadání.“

Slavný vlak je zpět, z muzea vyjede i na koleje
Foto: Alexandr Satinský, MAFRA

jsou zaskočené, protože jim bylo řečeno, že náhradní termíny vypsané
nejsou a další informace se dozvědí
nejdříve za tři týdny. Některé ale
na zákrok čekají týdny, měsíce,
jsou v akutním stavu a nemoc je paralyzuje v běžném životě,“ zdůraznila ředitelka organizace Michaela
Lebedová.
Nová primářka Henčlová vidí situaci jinak. „Pacientkám nebyla zrušena operace proto, že odešel doktor
Trhlík. Teď upřednostňujeme pacientky onkologické. Z důvodu omezené operativy kvůli covidu rušil
termíny i bývalý primář,“ prohlásila. „U pacientek s rozsáhlou endometriózou, které čekají na termín,
a je jich asi deset, teprve rozhodneme, zda budou operovány u nás.
Mají ale možnost jít do jiných center,“ vzkázala Henčlová.
Aktuálně nejkomplikovanější operace nakonec Trhlík domluvil ve
Znojmě. Baťova nemocnice se bude
snažit získat akreditaci i po jeho odchodu. Jestli se jim to podaří, však
není jisté. „Odchodem doktora Trhlíka nemá zlínská nemocnice šanci
centrum udržet. Tříletého procesu
je škoda, protože trend je tato centra v republice rozšířit,“ doplnil primář znojemského gynekologicko-porodnického oddělení Radek
Chvátal, který vede centrum pro
léčbu endometriózy.

Uherské Hradiště

Výrobci letadel
se loni dařilo
Kunovický výrobce letadel Aircraft
Industries loni utržil téměř 2,282 miliardy korun a měl zisk přes 271 milionů korun. Firma dodala zákazníkům patnáct letadel, většina směřovala na ruský trh, který je pro ni stěžejní. Jejím stoprocentním vlastníkem je ruská společnost OSTOV. Ke
konci loňského roku pracovalo v Aircraft Industries 1 085 zaměstnanců,
což je meziročně o 22 méně. (ČTK)

Vsetín

Rekord na radaru:
rychlost 154 km/h
Radary ve Vsetíně loni zachytily
16 114 případů překračování nejvyšší
povolené rychlosti. Ve městě jsou
střídavě umisťovány na tři místa:
v Potůčkách na silnici I/57, v Rokytnici na silnici I/69 a v ulici Jiráskova
u ZŠ Trávníky. Nejvyšší rychlostí jel
loni řidič, kterému radar v Potůčkách naměřil 154 kilometrů v hodině. Na pokutách město vybralo 11,3
milionu korun. (ČTK)
KOPŘIVNICE Je krátce před jedenáctou hodinou, když se na železniční vlečce v kopřivnické továrně
Tatra ozve zahoukání. Po kolejích
vedoucích až k nově postavenému
muzeu se blíží motorový vlak, jehož
višňově rudý nátěr září novotou.
Přesně v 10.55 zastaví elegantní vůz
v proskleném pavilonu, který bude
jeho novým domovem. Slavná Slovenská strela je zpátky Kopřivnici,
kde ji před 85 lety postavili. Nyní
bude strela připomínat um pracovníků zdejší továrny v novém Muzeu
nákladních automobilů Tatra.

Včerejšímu návratu Slovenské
strely předcházela více než dva
roky trvající kompletní rekonstrukce vlaku. Zatímco před třemi lety ji
z Kopřivnice musel odvézt speciální
kamion pro nadměrné náklady,
zpátky už přijela po svých. Obnova
vlaku, která stála 80 milionů korun,
úzce souvisí se vznikem nového muzea, jehož bude součástí.
„Cílem rekonstrukce bylo vrátit
Slovenské strele reprezentativní
vzhled a také plnou provozuschopnost,“ uvedl René Matera, spolumajitel Tatra Trucks.

„My jsme vlak převzali 31. srpna
2018 a převezli ho do našich dílen
v Hranicích. Jeho pojezdová část
pak byla převezena k opravě do Přerova,“ přiblížil Jiří Loucký, jednatel
Českomoravské železniční opravny
(ČMŽO), která dostala obnovu Slovenské strely na starost.
V Hranicích se tak uskutečnila
kompletní rekonstrukce karoserie,
včetně interiéru, sedaček či oken,
v Přerově se pak pracovalo na pojízdné části. „Podvozek bylo nutné
na mnoha místech přesvařovat,
kola jsme museli vyměnit všechna,

byla popraskaná,“ líčil Loucký. Totální proměnou prošla i kabina vlaku. „Když jej k nám přivezli, museli
jsme dveře otevírat páčidlem. Z původního interiéru byla ve vlaku jen
polovina,“ popisoval Roman Staněk
z hranických dílen ČMŽO.
Složitá byla i rekonstrukce pohonu. Oba spalovací motory prošly generální opravou, náročný úkol byl
i uvést znovu do provozu unikátní
Sousedíkův elektromechanický systém přenosu výkonu. „Ten putoval
do Vsetína, do firmy, která je pokračovatelem závodu Josefa Sousedí-

ka, jenž zmíněný hybridní pohon
vymyslel,“ doplnil Loucký.
Slovenská strela nyní jezdí rychlostí 130 kilometrů v hodině stejně
bezproblémově jako ve 30. letech,
kdy bývala nejrychlejším vlakem Evropy. A vlak, který je národní technickou památkou, nezůstane v depozitáři napořád. „Počítáme s jeho
jízdami pro širší veřejnost, vymýšlíme systém, jak to udělat. Ale bude
to náročné, protože zájemců bude
určitě obrovské množství,“ informoval mluvčí Tatra Trucks Andrej Čírtek. — Martin Pjentak

Rožnov pod Radhoštěm

Skanzen otevře
interiéry objektů
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm otevře v sobotu
návštěvníkům interiéry objektů ve
všech třech areálech. Bude v nich
nutné nosit respirátory a dodržovat
rozestupy. Venkovní prostory jsou
již přístupné, v areálu také fungují
výdejová okénka s valašskými specialitami. (vm)

